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Synteza
1.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Centralnym bankiem paÚstwa jest
Narodowy Bank Polski. PrzysÙuguje mu wyÙczne prawo emisji pienidza oraz ustalania
i realizowania polityki pieni¿Čnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartoï° polskiego
pienidza”. Podstawowe zadania NBP okreïla Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym
Banku Polskim i Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, a takČe Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych
i Europejskiego Banku Centralnego. W 2019 r. NBP dziaÙaÙ zgodnie z ZaÙoČeniami polityki pieni¿Čnej
na rok 2019 oraz Planem dziaÙalnoïci NBP na lata 2019–2021.

2.

Sprawozdanie przedstawia realizacj¿ przez NBP ustawowych zadaÚ w 2019 r. w nast¿pujcych
obszarach: polityka pieni¿Čna, dziaÙania na rzecz stabilnoïci systemu finansowego, dziaÙalnoï°
emisyjna, zarzdzanie rezerwami dewizowymi, dziaÙalnoï° dewizowa, dziaÙania na rzecz systemu
pÙatniczego, obsÙuga Skarbu PaÚstwa, dziaÙalnoï° analityczno-badawcza, dziaÙalnoï° statystyczna,
dziaÙalnoï° edukacyjna i informacyjna oraz wspóÙpraca mi¿dzynarodowa. W Sprawozdaniu
przedstawiono równieČ dziaÙalnoï° legislacyjn, dziaÙalnoï° wewn¿trzn oraz sprawozdanie
finansowe NBP na dzieÚ 31 grudnia 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezaleČnego biegÙego
rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego.

3.

Zgodnie z Konstytucj RP oraz ustaw o Narodowym Banku Polskim organami NBP s: Prezes
Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieni¿Čnej i Zarzd Narodowego Banku Polskiego.
W 2019 r. struktur¿ organizacyjn NBP tworzyÙy: Centrala i 16 jednostek organizacyjnych.

4.

W 2019 r. polityka pieni¿Čna byÙa prowadzona zgodnie z ZaÙoČeniami polityki pieni¿Čnej na rok 2019.
Podobnie jak w poprzednich latach gÙównym celem polityki pieni¿Čnej byÙo utrzymanie stabilnoïci
cen, przy jednoczesnym wspieraniu zrównowaČonego wzrostu gospodarczego oraz stabilnoïci
systemu finansowego. Prowadzc polityk¿ pieni¿Čn, NBP nadal wykorzystywaÙ strategi¿ celu
inflacyjnego. Od 2004 r. cel inflacyjny ustalony jest na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziaÙem
odchyleÚ o szerokoïci +/- 1 punkt procentowy. W 2019 r. koniunktura w Polsce byÙa dobra, cho°
tempo wzrostu PKB byÙo niČsze niČ w poprzednim roku (4,1% w 2019 r. wobec 5,3% w 2018 r.).
GÙównym czynnikiem wzrostu pozostaÙa rosnca konsumpcja — wspierana przez wzrost
zatrudnienia i pÙac, niskie bezrobocie, a takČe dobre nastroje konsumentów i wypÙaty ïwiadczeÚ
socjalnych — cho° pod koniec roku jej dynamika obniČyÙa si¿. TowarzyszyÙ temu dalszy wzrost
inwestycji, chociaČ dynamika nakÙadów brutto na ïrodki trwaÙe w 2019 r. byÙa nieco niČsza niČ
w 2018 r. Dynamika cen konsumpcyjnych w 2019 r. wyniosÙa ïredniorocznie 2,3%, a wi¿c byÙa
zgodna z ïredniookresowym celem inflacyjnym. TowarzyszyÙa temu umiarkowana inflacja
bazowa. WskaĊnik inflacji po wyÙczeniu cen Čywnoïci i energii wyniósÙ w 2019 r. ïredniorocznie
2,0%. Jednoczeïnie w gospodarce nie narastaÙy nierównowagi makroekonomiczne.
W szczególnoïci, dynamika kredytu dla sektora niefinansowego w 2019 r. uksztaÙtowaÙa si¿ poniČej
dynamiki nominalnego PKB (dynamika kredytu wyniosÙa 5,8%, a dynamika nominalnego PKB
7,2%). W konsekwencji zadÙuČenie sektora niefinansowego z tytuÙu kredytów w relacji do PKB
obniČyÙo si¿. Ponadto w 2019 r. wzrosÙa nadwyČka w handlu, podobnie jak dodatnie Ùczne saldo
na rachunku obrotów bieČcych i kapitaÙowych. W efekcie obniČyÙo si¿ zadÙuČenie zagraniczne
w relacji do PKB. W tych warunkach kurs zÙotego byÙ relatywnie stabilny. Wobec powyČszych
uwarunkowaÚ Rada utrzymywaÙa w 2019 r. stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie,
w tym stop¿ referencyjn na poziomie 1,5%. Stabilizacja stóp procentowych NBP wspieraÙa
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utrzymanie stabilnoïci cen, a takČe sprzyjaÙa utrzymaniu polskiej gospodarki na ïcieČce
zrównowaČonego wzrostu oraz pozwalaÙa zachowa° równowag¿ makroekonomiczn.
5.

W 2019 r. Narodowy Bank Polski realizowaÙ polityk¿ pieni¿Čn, wykorzystujc zestaw
instrumentów przyj¿ty przez Rad¿ Polityki Pieni¿Čnej w ZaÙoČeniach polityki pieni¿Čnej na rok 2019.
GÙówn stop procentow Narodowego Banku Polskiego byÙa stopa referencyjna NBP. Stopa ta
okreïlaÙa rentownoï° podstawowych operacji otwartego rynku, wpÙywajc na oprocentowanie
krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych. Celem operacyjnym polityki pieni¿Čnej byÙo
dČenie do ksztaÙtowania stawki POLONIA, odzwierciedlajcej ïrednie waČone oprocentowanie
niezabezpieczonych lokat zawieranych na rynku mi¿dzybankowym na termin overnight w pobliČu
stopy referencyjnej NBP. W 2019 r. ïrednie absolutne odchylenie wspomnianego indeksu od stopy
referencyjnej NBP wyniosÙo 14 pb. Do realizacji celu operacyjnego polityki pieni¿Čnej
wykorzystywane byÙy przez NBP przede wszystkim operacje otwartego rynku. Za ich pomoc
bank centralny dČyÙ do ksztaÙtowania optymalnych, z punktu widzenia celu operacyjnego,
warunków pÙynnoïciowych w sektorze bankowym. NBP stosowaÙ regularnie operacje
podstawowe, przeprowadzane raz w tygodniu, w formie emisji bonów pieni¿Čnych NBP
z 7-dniowym terminem zapadalnoïci (za ich pomoc absorbowane byÙy ïrodki b¿dce
w posiadaniu sektora bankowego przewyČszajce wymagany poziom rezerwy obowizkowej).
Operacje dostrajajce sÙuČyÙy zaï doraĊnemu oddziaÙywaniu na warunki pÙynnoïciowe w sektorze
bankowym. Realizacji celu operacyjnego polityki pieni¿Čnej NBP sprzyjaÙ jednoczeïnie system
rezerwy obowizkowej. Uïredniony sposób utrzymywania rezerwy oddziaÙywaÙ w kierunku
stabilizacji krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych, stwarzajc podmiotom ni obj¿tym
swobod¿ decydowania o wysokoïci ïrodków pozostajcych na rachunkach w banku centralnym
(pod warunkiem zgromadzenia w NBP ïrodków na poziomie nie niČszym od wymaganej wartoïci
rezerwy, ïrednio w okresie jej utrzymywania). Obowizek utrzymywania rezerwy ograniczaÙ
ponadto skal¿ operacji otwartego rynku, przeprowadzanych przez bank centralny w celu absorpcji
nadpÙynnoïci. Banki miaÙy równieČ moČliwoï° uzupeÙniania niedoborów oraz lokowania
nadwyČek ïrodków w banku centralnym, korzystajc z oferowanych przez NBP kredytu
lombardowego oraz depozytu na koniec dnia. Instrumenty te — podobnie jak system rezerwy
obowizkowej — peÙniÙy rol¿ uzupeÙniajc, w stosunku do operacji otwartego rynku, w zakresie
realizacji celu operacyjnego polityki pieni¿Čnej. Rentownoïci operacji depozytowo-kredytowych
wyznaczaÙy maksymalne pasmo wahaÚ dla oprocentowania niezabezpieczonych lokat o terminie
overnight zawieranych na rynku mi¿dzybankowym.

6.

Poziom krótkoterminowej pÙynnoïci sektora bankowego, mierzonej jako ïrednie w roku saldo
operacji prowadzonych przez bank centralny (emisji bonów pieni¿Čnych NBP i operacji
depozytowo-kredytowych) w 2019 r. wyniósÙ 81 518 mln zÙ. W porównaniu ze ïrednim poziomem
w 2018 r. nastpiÙo ograniczenie pÙynnoïci o 8 648 mln zÙ. W 2019 r. ïredni poziom bonów
pieni¿Čnych emitowanych przez NBP wyniósÙ 80 393 mln zÙ. Z kwoty tej 97,8 %, tj. 78 662 mln zÙ
stanowiÙy bony sprzedawane w ramach operacji podstawowych, natomiast 1 732 mln zÙ stanowiÙy
operacje dostrajajce. gredni poziom operacji depozytowo-kredytowych wyniósÙ 1 125 mln zÙ.
W kierunku zmniejszenia pÙynnoïci sektora bankowego w 2019 r. oddziaÙywaÙ gÙównie wzrost
poziomu pienidza gotówkowego. Wzrost pÙynnoïci spowodowany byÙ przede wszystkim
przewag skupu walut obcych przez NBP nad ich sprzedaČ.

7.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o Narodowym Banku Polskim do zadaÚ NBP naleČy
„ksztaÙtowanie warunków niezb¿dnych dla rozwoju systemu bankowego”. Polski bank centralny
realizuje to zadanie w sposób cigÙy przez dziaÙania na rzecz zapewnienia stabilnych warunków
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funkcjonowania banków i caÙego systemu finansowego, a takČe utrzymania niskiego poziomu
inflacji. W 2019 r. NBP kontynuowaÙ dziaÙania na rzecz rozwoju systemu pÙatniczego i jego
sprawnego funkcjonowania. Narodowy Bank Polski uczestniczyÙ w tworzeniu przepisów
prawnych dotyczcych sektora bankowego, prowadziÙ analizy i badania krajowego systemu
bankowego i wspóÙpracowaÙ ze Zwizkiem Banków Polskich.
8.

W 2019 r. dziaÙania na rzecz stabilnoïci polskiego systemu finansowego polegaÙy przede wszystkim
na prowadzeniu regularnych analiz i badaÚ dotyczcych jego stabilnoïci i rozwoju. Wyniki prac
zostaÙy opublikowane w formie cyklicznych opracowaÚ. W 2019 r. NBP wypeÙniaÙ zobowizania
ustawowe, organizujc prace Komitetu Stabilnoïci Finansowej w zakresie nadzoru
makroostroČnoïciowego (KSF-M) i zapewniajc Komitetowi zaplecze analityczno-badawcze. NBP
byÙ takČe zaangaČowany w dziaÙania KSF zwizane z zarzdzaniem kryzysowym. WspóÙpracowaÙ
z instytucjami tworzcymi sie° bezpieczeÚstwa finansowego, tj. z Ministerstwem Finansów (MF),
Komisj Nadzoru Finansowego (KNF) i Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (BFG). Ponadto
w 2019 r. NBP prowadziÙ analizy dotyczce procesów finansowych, wspóÙzaleČnoïci systemu
finansowego i gospodarki oraz operacjonalizacji polityki makroostroČnoïciowej, jak równieČ
wspóÙpracowaÙ z instytucjami europejskimi na rzecz ograniczania ryzyka systemowego.

9.

GÙównym celem dziaÙalnoïci emisyjnej NBP byÙo zapewnienie bezpieczeÚstwa i pÙynnoïci obrotu
gotówkowego. Wartoï° pienidza gotówkowego w obiegu (z kasami banków) wzrosÙa o 8,8%
i na koniec grudnia 2019 r. wyniosÙa 238,8 mld zÙ. W 2019 r. NBP wyemitowaÙ wartoïci
kolekcjonerskie: 14,6 tys. sztuk monet zÙotych, 367,5 tys. sztuk monet srebrnych oraz 55 tys. sztuk
banknotów, w tym poïwi¿cone waČnym wydarzeniom zwizanym z 100. rocznic odzyskania
przez Polsk¿ niepodlegÙoïci. Ponadto NBP wprowadziÙ do obiegu kolejny banknot z nowym
zabezpieczeniem przed zabrudzeniami (o wartoïci nominalnej 100 zÙ), przygotowywaÙ si¿
do wprowadzenia do obiegu monet ze zmienionego materiaÙu i kontynuowaÙ zmiany majce
na celu usprawnienie krajowego obrotu gotówkowego w Polsce.

10. Zarzdzajc rezerwami dewizowymi, NBP dČy do zapewnienia bezpieczeÚstwa i niezb¿dnej
pÙynnoïci inwestowanych ïrodków. Jednoczeïnie — speÙniajc te kryteria — podejmuje dziaÙania
sÙuČce podwyČszeniu dochodowoïci rezerw. W 2019 r. dochód z dziaÙalnoïci inwestycyjnej
zwizanej z zarzdzaniem rezerwami dewizowymi, bez uwzgl¿dnienia zrealizowanych
i niezrealizowanych róČnic kursowych, wyniósÙ 7,6 mld (w 2018 r. — 3,0 mld) zÙ. DČc
do wzmocnienia bezpieczeÚstwa finansowego Polski, Zarzd NBP podjÙ w 2019 r. decyzj¿
o zwi¿kszeniu zasobu zÙota o 100 ton (do 228,6 ton) i przeniesieniu 100 ton tego kruszcu z Banku
Anglii do skarbców NBP na terenie Polski.
11. DziaÙalnoï° dewizowa NBP polegaÙa na prowadzeniu rejestru dziaÙalnoïci kantorowej, wydawaniu
decyzji w sprawach dewizowych oraz prowadzeniu okreïlonych ustawowo kontroli. W 2019 r.
przeprowadzono 1366 kontroli dewizowych i wydano 35 decyzji dewizowych. WedÙug stanu
na 31 grudnia 2019 r. w Polsce dziaÙaÙy 4844 kantory.
12. DziaÙania NBP na rzecz systemu pÙatniczego polegaÙy przede wszystkim na prowadzeniu
systemów pÙatnoïci i dokonywaniu rozrachunku mi¿dzybankowego, organizowaniu rozliczeÚ
pieni¿Čnych oraz sprawowaniu nadzoru nad infrastruktur systemu pÙatniczego. W 2019 r. NBP
zainicjowaÙ zmiany prawne majce na celu peÙniejsze uregulowanie statusu prawnego akceptacji
gotówki, wprowadziÙ zmiany w systemie SORBNET2 usprawniajce jego dziaÙanie, rozpoczÙ
prace zwizane z konsolidacj systemu TARGET2 z platform T2S oraz opublikowaÙ wyniki
projektu badawczego poïwi¿conego kosztom instrumentów pÙatniczych na polskim rynku.
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Prowadzony przez NBP system SKARBNET4 uzyskaÙ pozytywn ocen¿ zgodnoïci zasad
funkcjonowania z przepisami europejskimi.
13. Prowadzona przez NBP obsÙuga bankowa budČetu paÚstwa przyczyniaÙa si¿ do zapewnienia
bezpieczeÚstwa i pÙynnoïci rozliczeÚ ïrodków sektora finansów publicznych. WedÙug stanu
na 31 grudnia 2019 r. NBP prowadziÙ 23 127 rachunków dla 2956 klientów. NBP wdroČyÙ zmiany
w organizacji zast¿pczej obsÙugi kasowej, umoČliwiajce wyeliminowanie z koÚcem 2019 r.
stosowania czeków gotówkowych przez posiadaczy rachunków w NBP, oraz prowadziÙ prace na
rzecz uruchomienia tzw. rachunku wspólnego do gromadzenia podatkowych i niepodatkowych
naleČnoïci budČetu paÚstwa z wykorzystaniem mikrorachunków. Narodowy Bank Polski
obsÙugiwaÙ zobowizania i naleČnoïci zagraniczne budČetu paÚstwa i obrót skarbowymi papierami
wartoïciowymi, a takČe wspóÙpracowaÙ z Ministerstwem Finansów w ramach Komitetu
Zarzdzania DÙugiem Publicznym.
14. NajwaČniejsze badania ekonomiczne z zakresu stabilnoïci makroekonomicznej prowadzone
w NBP w 2019 r. dotyczyÙy: polityki pieni¿Čnej, w tym mechanizmu transmisji polityki pieni¿Čnej,
procesów cenotwórczych, cen i inflacji, prognozowania makroekonomicznego, sytuacji fiskalnej
oraz sytuacji gospodarki. Doskonalono narz¿dzia prognostyczne (w szczególnoïci modele
NECMOD i Soe-PL) i przeprowadzono liczne prace modelowe. Wyniki prac byÙy wykorzystywane
przy podejmowaniu decyzji przez Zarzd NBP i Rad¿ Polityki Pieni¿Čnej. W 2019 r. zorganizowano
10 konferencji naukowych (w tym 9 mi¿dzynarodowych) i 26 otwartych seminariów naukowych.
W 2019 r. w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej1 ukazaÙo si¿ 12 artykuÙów naukowych
pracowników NBP.
15. W 2019 r. NBP realizowaÙ zadania statystyczne obejmujce pozyskiwanie danych
sprawozdawczych, przede wszystkim od podmiotów sektora finansowego oraz, w w¿Čszym
zakresie, od podmiotów niefinansowych. W 2019 r. w NBP kontynuowano dostosowywanie
statystyki ostroČnoïciowej do wymogów projektu EUCLID realizowanego przez EBA, zakoÚczono
wprowadzanie zmian w systemach informatycznych wykorzystywanych do pozyskiwania
i przetwarzania danych funduszy inwestycyjnych (w celu dostosowania do zmienionych regulacji
prawnych) oraz rozwijano metodyk¿ i zwi¿kszano zakres badaÚ procesów migracyjnych.
16. W 2019 r. w ramach dziaÙaÚ edukacyjnych NBP uczestniczyÙ w realizacji 235 projektów na terenie
caÙego kraju. W 2019 r. poszerzono ofert¿ Centrum Pienidza NBP im. SÙawomira S. Skrzypka
o nowe tematy i formy przekazu oraz promowano dziaÙalnoï° tej placówki, któr odwiedziÙo blisko
76 tys. osób. Ponadto NBP przeprowadziÙ kampanie informacyjne na temat 100. rocznicy nadania
nazwy zÙoty polskiej walucie narodowej oraz na temat zwi¿kszenia strategicznych rezerw zÙota
NBP i sprowadzenia 100 ton kruszcu z Banku Anglii do Polski.
17. W 2019 r. NBP uczestniczyÙ w pracach StaÙego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu do Spraw
Europejskich i innych gremiów mi¿dzyresortowych oraz wspóÙpracowaÙ z organami paÚstwa,
opiniujc projekty aktów prawnych z zakresu polityki gospodarczej i systemu bankowego.
W ramach wspóÙpracy z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) Narodowy Bank Polski
uczestniczyÙ w opiniowaniu projektów stanowisk EBC do projektów wspólnotowych aktów
prawnych oraz aktów prawnych poszczególnych krajów UE. DotyczyÙy one w szczególnoïci
nadzoru finansowego, wzmocnienia stabilnoïci finansowej i instrumentów finansowych.

1 Lista filadelfijska (ISI Master Journal List) — lista czasopism naukowych opracowana i aktualizowana przez Institute
for Scientific Information (ISI). Zawiera tytuÙy czasopism, które przeszÙy proces oceny i s uwzgl¿dniane w bazach ISI.
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18. W 2019 r. przedstawiciele NBP uczestniczyli w pracach gremiów UE, w tym: Rady Ogólnej EBC,
Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS), komitetów i grup roboczych
ESBC oraz ERRS, EBA, Rady ECOFIN (w ramach nieformalnych posiedzeÚ), komitetów i grup
roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej. NajwaČniejsze prace dotyczyÙy zakoÚczenia
budowy unii bankowej, utworzenia wspólnego mechanizmu ochronnego dla jednolitego funduszu
restrukturyzacji i uporzdkowanej likwidacji banków oraz pogÙ¿bienia unii rynków kapitaÙowych.
W 2019 r. NBP wspóÙpracowaÙ ponadto z mi¿dzynarodowymi instytucjami gospodarczymi
i finansowymi, w tym z: Grup Banku gwiatowego, Mi¿dzynarodowym Funduszem Walutowym,
Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Rozrachunków Mi¿dzynarodowych.
W 2019 r. NBP poszerzaÙ relacje z bankami centralnymi i innymi instytucjami mi¿dzynarodowymi
oraz umacniaÙ swoj pozycj¿ na arenie mi¿dzynarodowej przez organizowanie konferencji
mi¿dzynarodowych i udziaÙ w mi¿dzynarodowych projektach pomocowych. W 2019 r. zakoÚczono
jeden z takich projektów — projekt twinningowy na rzecz Narodowego Banku Republiki BiaÙorusi.
19. W 2019 r. przeci¿tne zatrudnienie w NBP byÙo o 32 etaty wyČsze niČ w 2018 r. i wyniosÙo
3312 etatów. Wzrost byÙ spowodowany zwi¿kszeniem liczby zadaÚ NBP wynikajcym ze zmian
prawnych, organizacyjnych i technicznych.
20. Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim Sprawozdanie finansowe Narodowego
Banku Polskiego na dzieÚ 31 grudnia 2019 roku zostaÙo zbadane przez biegÙego rewidenta, wybranego
przez Rad¿ Polityki Pieni¿Čnej. W zaÙczniku 1 przedstawiono Sprawozdanie finansowe Narodowego
Banku Polskiego na dzieÚ 31 grudnia 2019 roku wraz ze Sprawozdaniem niezaleČnego biegÙego rewidenta
z badania.
21. Wynik finansowy NBP za 2019 r. wyniósÙ 7,8 mld zÙ. ZÙoČyÙy si¿ na to: dodatni wynik zarzdzania
rezerwami dewizowymi (+7,6 mld zÙ), dodatni wynik z tytuÙu róČnic kursowych (+5,6 mld zÙ),
koszty prowadzonej polityki pieni¿Čnej (-1,4 mld zÙ), koszty dziaÙania i amortyzacji (-1,2 mld zÙ)
oraz koszty utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych
(-2,8 mld zÙ), której obowizek tworzenia wynika z ustawy o NBP.
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1. Funkcjonowanie organów Narodowego
Banku Polskiego
Zgodnie z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw o Narodowym Banku Polskim organami
NBP s: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieni¿Čnej i Zarzd Narodowego Banku
Polskiego.

Prezes Narodowego Banku Polskiego
W 2019 r. Prezes NBP w ramach swoich obowizków przewodniczyÙ Radzie Polityki Pieni¿Čnej
i Zarzdowi NBP oraz Komitetowi Stabilnoïci Finansowej w formule makroostroČnoïciowej. Ponadto,
reprezentujc Narodowy Bank Polski i Rzeczpospolit Polsk, Prezes NBP uczestniczyÙ (lub byÙ
reprezentowany)

w

nast¿pujcych

spotkaniach

mi¿dzynarodowych

instytucji

bankowych

i finansowych:

ƺ posiedzeniach Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego,
ƺ dorocznym spotkaniu Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju,
ƺ spotkaniach Rad Gubernatorów Grupy Banku gwiatowego i Mi¿dzynarodowego Funduszu
Walutowego,
ƺ nieformalnych posiedzeniach Rady ECOFIN,
ƺ posiedzeniach Rady Generalnej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego,
ƺ posiedzeniach Gubernatorów Banku Rozrachunków Mi¿dzynarodowych.
W 2019 r. Prezes NBP wydaÙ 36 zarzdzeÚ, dotyczcych m.in. emisji banknotów i monet, sposobu
numeracji banków i rachunków bankowych, sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania
i

oznaczania

opakowaÚ

banknotów

i

monet

oraz

wykonywania

czynnoïci

zwizanych

z zaopatrywaniem banków w te znaki. Ponadto Prezes NBP wydaÙ 3 obwieszczenia: 2 zawierajce
jednolite teksty aktów prawnych organów NBP oraz obwieszczenie w sprawie ogÙoszenia bilansu oraz
rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego za 2018 r.
Ponadto Prezes NBP jako przeÙoČony pracowników braÙ udziaÙ w ksztaÙtowaniu i realizowaniu polityki
kadrowej, a takČe sprawowaÙ nadzór nad przestrzeganiem standardów pracy w NBP.
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Rada Polityki Pieni¿Čnej
Rada Polityki Pieni¿Čnej
Przewodniczcy:

Adam GlapiÚski

CzÙonkowie:

GraČyna Ancyparowicz
Eugeniusz Gatnar
Rukasz Hardt
Cezary Kochalski*
Jerzy Kropiwnicki
Eryk Ron
Jerzy OsiatyÚski**
RafaÙ Sura
Kamil Zubelewicz
Jerzy yČyÚski

* Z dniem 21 grudnia 2019 r. Cezary Kochalski zostaÙ powoÙany na czÙonka RPP.
** Z dniem 20 grudnia 2019 r. zakoÚczyÙa si¿ kadencja czÙonka RPP Jerzego OsiatyÚskiego.

W 2019 r. Rada Polityki Pieni¿Čnej dziaÙaÙa zgodnie z ZaÙoČeniami polityki pieni¿Čnej na rok 2019.
W 2019 r. RPP odbyÙa 23 posiedzenia (w tym 11 decyzyjnych), na których podj¿Ùa 8 uchwaÙ
normatywnych i jedn uchwaÙ¿ nienormatywn. UchwaÙy RPP byÙy publikowane w Dzienniku
Urz¿dowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski i Dzienniku Urz¿dowym Narodowego Banku
Polskiego.
W 2019 r. RPP nie podejmowaÙa uchwaÙ w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów
refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym
Banku Polskim ani uchwaÙ w sprawie stóp rezerwy obowizkowej banków, spóÙdzielczych kas
oszcz¿dnoïciowo-kredytowych

i

Krajowej

SpóÙdzielczej

Kasy

Oszcz¿dnoïciowo-Kredytowej

oraz wysokoïci oprocentowania rezerwy obowizkowej (Tabela 1, Tabela 2).
Tabela 1. Wysokoï° stóp procentowych NBP na koniec 2019 r.2
Stopa procentowa

WysokoĞü w %

Stopa referencyjna

1,50

Stopa lombardowa

2,50

Stopa depozytowa

0,50

Stopa redyskonta weksli

1,75

ródÙo: dane NBP.

Z dniem 18 marca 2020 r. (dzieÚ wejïcia w Čycie) RPP obniČyÙa wysokoï° stopy referencyjnej do poziomu 1,00%, stopy
lombardowej do 1,50%, stopy redyskontowej weksli do 1,05%, utrzymujc dotychczasow wysokoï° stopy depozytowej (0,50%).
Jednoczeïnie RPP okreïliÙa wysokoï° stopy dyskontowej weksli na poziomie 1,10%. PowyČsza decyzja zostaÙa podj¿ta
w dniu 17 marca 2020 r. Ponadto z dniem 9 kwietnia 2020 r. (dzieÚ wejïcia w Čycie) RPP obniČyÙa wysokoï° stopy referencyjnej
do poziomu 0,50%, stopy lombardowej do 1,00%, stopy depozytowej do 0,00%, stopy redyskontowej weksli do 0,55%, a stopy
dyskontowej weksli do 0,60%. PowyČsza decyzja zostaÙa podj¿ta w dniu 8 kwietnia 2020 r.

2

12

Narodowy Bank Polski

Funkcjonowanie organów Narodowego Banku Polskiego

Tabela 2. Wysokoï° stóp rezerwy obowizkowej i oprocentowania ïrodków rezerwy obowizkowej
na koniec 2019 r.3
Stopa rezerwy obowiązkowej/oprocentowanie Ğrodków rezerwy obowiązkowej

WysokoĞü w %

Stopa rezerwy obowiązkowej od Ğrodków záotowych i Ğrodków w walutach obcych
zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od Ğrodków uzyskanych z tytuáu emisji
papierów wartoĞciowych

3,50

Stopa rezerwy obowiązkowej od Ğrodków uzyskanych z tytuáu operacji repo i sell-buy-back
oraz Ğrodków pozyskanych co najmniej na 2 lata

0,00

WysokoĞü oprocentowania Ğrodków rezerwy obowiązkowej, utrzymywanej przez banki,
spóádzielcze kasy oszczĊdnoĞciowo-kredytowe i Krajową Spóádzielczą KasĊ
OszczĊdnoĞciowo-Kredytową na rachunkach bieĪących lub rachunkach rezerwy
obowiązkowej

0,50

ródÙo: dane NBP.

UchwaÙy podj¿te przez RPP w 2019 r. dotyczyÙy:

ƺ przyj¿cia rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego sporzdzonego
na dzieÚ 31 grudnia 2018 r.,
ƺ przyj¿cia sprawozdania z wykonania zaÙoČeÚ polityki pieni¿Čnej na rok 2018,
ƺ oceny dziaÙalnoïci Zarzdu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji zaÙoČeÚ polityki
pieni¿Čnej na rok 2018,
ƺ zatwierdzenia sprawozdania z dziaÙalnoïci Narodowego Banku Polskiego w 2018 r.,
ƺ ustalenia zaÙoČeÚ polityki pieni¿Čnej na rok 2020,
ƺ zasad tworzenia i rozwizywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut
obcych w Narodowym Banku Polskim,
ƺ zmiany uchwaÙy w sprawie zasad rachunkowoïci, ukÙadu aktywów i pasywów bilansu oraz
rachunku zysków i strat Narodowego Banku Polskiego,
ƺ zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2020,
ƺ wyboru biegÙego rewidenta badajcego roczne sprawozdania finansowe Narodowego Banku
Polskiego za 2019 i 2020 r.
Realizujc obowizek wynikajcy z art. 23 ustawy o Narodowym Banku Polskim, RPP przyj¿Ùa
nast¿pujce dokumenty:

ƺ Bilans pÙatniczy Rzeczypospolitej Polskiej — za III i IV kwartaÙ 2018 r. oraz za I i II kwartaÙ
2019 r.,
ƺ Mi¿dzynarodow pozycj¿ inwestycyjn Polski w 2018 r.,
ƺ Prognoz¿ bilansu pÙatniczego Rzeczypospolitej Polskiej na 2020 r.,

3 Z dniem 30 kwietnia 2020 r. (dzieÚ wejïcia w Čycie) RPP obniČyÙa poziom stopy rezerwy obowizkowej od ïrodków zÙotowych
i ïrodków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od ïrodków uzyskanych z tytuÙu emisji papierów
wartoïciowych do 0,50% i jednoczeïnie podniosÙa wysokoï° oprocentowania ïrodków rezerwy obowizkowej do wysokoïci
stopy referencyjnej, okreïlajcej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez NBP. PowyČsza
decyzja zostaÙa podj¿ta w dniu 17 marca 2020 r.
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ƺ Opini¿ do projektu ustawy budČetowej na rok 2020 przyj¿tego przez Rad¿ Ministrów 24 wrzeïnia
2019 r.
RPP rozpatrywaÙa takČe projekcje inflacji i PKB oraz przyj¿Ùa trzy Raporty o inflacji (w marcu, lipcu
i listopadzie).
W 2019 r. czÙonkowie RPP uczestniczyli w:

ƺ spotkaniu z przedstawicielami Komisji Nadzoru Finansowego, które byÙo poïwi¿cone omówieniu
Raportu o sytuacji banków w 2018 roku,
ƺ spotkaniach z analitykami i inwestorami rynkowymi,
ƺ konferencjach i seminariach organizowanych przez NBP oraz instytucje mi¿dzynarodowe i banki
centralne.

Zarzd Narodowego Banku Polskiego4
Zarzd NBP
Przewodniczcy:

Adam GlapiÚski

Wiceprezes NBP — Pierwszy Zast¿pca Prezesa NBP:

Piotr WiesioÙek

Wiceprezes NBP:

Anna TrzeciÚska

CzÙonkowie:

Jacek Bartkiewicz*
Teresa CzerwiÚska**
Andrzej KaĊmierczak
Ryszard KokoszczyÚski
PaweÙ Samecki
PaweÙ SzaÙamacha

* Z dniem 2 kwietnia 2019 r. zakoÚczyÙa si¿ kadencja czÙonka Zarzdu NBP Jacka Bartkiewicza.
** Z dniem 4 czerwca 2019 r. Teresa CzerwiÚska zostaÙa powoÙana na czÙonka Zarzdu NBP.

Zgodnie z ustaw o NBP dziaÙalnoïci Narodowego Banku Polskiego kieruje Zarzd NBP. Podejmuje
on uchwaÙy w sprawach niezastrzeČonych do wyÙcznej kompetencji innych organów NBP
oraz realizuje uchwaÙy RPP. W 2019 r. Zarzd NBP wykonywaÙ podstawowe zadania zgodnie
z ZaÙoČeniami polityki pieni¿Čnej na rok 2019, Planem dziaÙalnoïci Narodowego Banku Polskiego na lata 2019ȭ
2021 i Planem finansowym Narodowego Banku Polskiego na rok 2019.
Ponadto Zarzd NBP rozpatrywaÙ projekty uchwaÙ oraz materiaÙy przekazywane RPP, dotyczce
w szczególnoïci:

Z dniem 17 lutego 2020 r. funkcj¿ czÙonka Zarzdu NBP przestaÙ peÙni° PaweÙ Samecki (w zwizku z zakoÚczeniem kadencji).
Z dniem 29 lutego 2020 r. funkcj¿ czÙonka Zarzdu NBP przestaÙa peÙni° Teresa CzerwiÚska (odwoÙana na skutek zrzeczenia si¿
przez ni funkcji czÙonka Zarzdu NBP).
Z dniem 1 marca 2020 r. na funkcj¿ czÙonka Zarzdu NBP zostaÙ powoÙany Piotr Pogonowski.
Z dniem 7 marca 2020 r. funkcj¿ czÙonka Zarzdu NBP, Wiceprezesa NBP - Pierwszego Zast¿pcy Prezesa NBP przestaÙ peÙni°
Piotr WiesioÙek (w zwizku z zakoÚczeniem kadencji).
Z dniem 8 marca 2020 r. na funkcj¿ czÙonka Zarzdu NBP, Wiceprezesa NBP ȭ Pierwszego Zast¿pcy Prezesa NBP zostaÙa
powoÙana Marta Kightley.

4
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ƺ projekcji inflacji i PKB,
ƺ bieČcej sytuacji makroekonomicznej w kraju, w tym przebiegu procesów inflacyjnych, sytuacji
sektora finansów publicznych, sytuacji ekonomicznej przedsi¿biorstw i gospodarstw domowych,
sytuacji na rynkach: pracy, nieruchomoïci, finansowym, kredytowym i walutowym,
ƺ bieČcej sytuacji na ïwiatowych rynkach finansowych, w tym rynkach finansowych strefy euro
oraz krajów Europy grodkowej i Wschodniej,
ƺ stabilnoïci systemu finansowego w Polsce, w tym oceny funkcjonowania i perspektyw rozwoju
systemu bankowego,
ƺ pÙynnoïci sektora bankowego oraz instrumentów polityki pieni¿Čnej,
ƺ sytuacji na rynku mi¿dzybankowym oraz operacji otwartego rynku,
ƺ zasad zwizanych z tworzeniem i rozwizywaniem rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu
zÙotego do walut obcych w NBP.
Zarzd NBP omawiaÙ takČe zagadnienia dotyczce: dziaÙalnoïci emisyjnej, zarzdzania rezerwami
dewizowymi, w tym zwi¿kszenia strategicznych rezerw zÙota b¿dcych w posiadaniu NBP
i sprowadzenia do Polski 100 ton kruszcu z Banku Anglii, funkcjonowania polskiego systemu
pÙatniczego oraz dziaÙalnoïci badawczo-analitycznej NBP.
W 2019 r. Zarzd NBP odbyÙ 51 posiedzeÚ. PodjÙ 82 uchwaÙy (w tym 54 uchwaÙy normatywne
i 28 uchwaÙ nienormatywnych)5 oraz 165 uchwaÙ zarzdczych.
UchwaÙy podj¿te przez Zarzd NBP dotyczyÙy w szczególnoïci:

ƺ kryteriów uczestnictwa banków krajowych, oddziaÙów banków zagranicznych oraz oddziaÙów
instytucji kredytowych w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank
Polski,
ƺ regulaminu prowadzenia przez NBP rachunków i kont depozytowych bonów skarbowych
i bonów pieni¿Čnych NBP w systemie SKARBNET4 oraz przeprowadzania w tym systemie
operacji na papierach wartoïciowych,
ƺ operacji kasowo-skarbcowych w Narodowym Banku Polskim,
ƺ regulaminu prowadzenia przez NBP rachunków bankowych oraz wzorów umów rachunku
bankowego,
ƺ realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceÚ wypÙaty
w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a takČe skupu
i sprzedaČy walut obcych,
ƺ trybu i szczegóÙowych zasad przekazywania przez banki Narodowemu Bankowi Polskiemu
danych niezb¿dnych do ustalania polityki pieni¿Čnej i okresowych ocen sytuacji pieni¿Čnej
paÚstwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego,

5 Zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) uchwaÙy
Zarzdu Narodowego Banku Polskiego b¿dce aktami normatywnymi ogÙaszane s w Monitorze Polskim lub w Dzienniku
Urz¿dowym Narodowego Banku Polskiego.
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ƺ powoÙania Rady do spraw obrotu gotówkowego oraz okreïlenia trybu jej dziaÙania,
ƺ prowizji i opÙat bankowych stosowanych przez Narodowy Bank Polski,
ƺ regulaminu organizacyjnego NBP.
UchwaÙy zarzdcze podj¿te przez Zarzd NBP dotyczyÙy m.in.:

ƺ przystpienia NBP, wspólnie z 17 bankami centralnymi Europejskiego Systemu Banków
Centralnych i Europejskim Bankiem Centralnym, do realizacji programu wspóÙpracy technicznej
Komisji Europejskiej na rzecz banków centralnych oraz instytucji finansowych krajów BaÙkanów
Zachodnich,
ƺ udziaÙu NBP jako instytucji wspóÙpracujcej z UKNF przy realizacji projektu twinningowego na
rzecz Narodowego Banku Gruzji,
ƺ podpisania przez NBP porozumienia z Europejskim Bankiem Centralnym, okreïlajcego zakres
Europejskich Dni Kultury EBC 2020 poïwi¿conych Polsce,
ƺ przyj¿cia znowelizowanego dokumentu Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru
systemowego w zakresie systemu pÙatniczego,
ƺ publikacji raportu Koszty instrumentów pÙatniczych na rynku polskim. Raport koÚcowy z projektu
badawczego NBP,
ƺ wyraČenia zgody na uruchomienie projektu konsolidacja T2-T2S,
ƺ przyj¿cia opracowania Model funkcjonowania bankowoïci spóÙdzielczej w Polsce – w kierunku poČdanych
zmian,
ƺ wyraČenia zgody na przedÙuČenie do koÚca 2020 r. umowy poČyczki dwustronnej zawartej
pomi¿dzy NBP a MFW.
Ponadto w 2019 r. Zarzd NBP sporzdziÙ roczne sprawozdanie finansowe NBP za 2018 r.6

Plan dziaÙalnoïci NBP
W 2019 r. realizowano Plan dziaÙalnoïci Narodowego Banku Polskiego na lata 2019ȭ2021, uchwalony
przez Zarzd NBP 25 paĊdziernika 2018 r. W Planie okreïlono cele NBP na najbliČsze lata i zadania
sÙuČce ich realizacji.
Zgodnie z zasadami planowania dziaÙalnoïci w NBP Zarzd NBP uchwaliÙ Plan dziaÙalnoïci
Narodowego Banku Polskiego na lata 2020ȭ2022, który obowizuje od 1 stycznia 2020 r.

6

Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 12 ustawy o Narodowym Banku Polskim.
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2. Polityka pieni¿Čna7
PrzedkÙadajc sprawozdanie z wykonania zaÙoČeÚ polityki pieni¿Čnej, Rada Polityki Pieni¿Čnej
wypeÙnia zobowizanie zawarte w art. 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej do zÙoČenia Sejmowi
sprawozdania z wykonania zaÙoČeÚ polityki pieni¿Čnej w cigu 5 miesi¿cy od zakoÚczenia roku
budČetowego. Zgodnie z art. 53 ustawy o Narodowym Banku Polskim sprawozdanie z wykonania
zaÙoČeÚ polityki pieni¿Čnej jest ogÙaszane w Dzienniku Urz¿dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”. Sprawozdanie prezentuje gÙówne elementy realizowanej strategii polityki pieni¿Čnej, opis
uwarunkowaÚ makroekonomicznych i decyzji podejmowanych w zakresie polityki pieni¿Čnej w roku
obj¿tym sprawozdaniem, a takČe opis stosowanych instrumentów polityki pieni¿Čnej.
Do Sprawozdania z wykonania zaÙoČeÚ polityki pieni¿Čnej na rok 2019 doÙczono zaÙczniki, w których
przedstawiono wybrane dane makroekonomiczne i finansowe, a takČe Opisy dyskusji na posiedzeniach
decyzyjnych Rady Polityki Pieni¿Čnej8 i Wyniki gÙosowania czÙonków Rady Polityki Pieni¿Čnej nad wnioskami
i uchwaÙami w roku obj¿tym sprawozdaniem.
Przy ocenie polityki pieni¿Čnej ex post naleČy bra° pod uwag¿ jej uwarunkowania, w tym przede
wszystkim to, Če dziaÙania wÙadz monetarnych wpÙywaj na gospodark¿ ze znacznym opóĊnieniem,
a jednoczeïnie s podejmowane w warunkach niepewnoïci dotyczcej przyszÙych procesów
makroekonomicznych. NaleČy takČe uwzgl¿dnia° to, Če w gospodarce wyst¿puj wstrzsy
makroekonomiczne, które — cho° pozostaj poza kontrol krajowej polityki pieni¿Čnej — mog
w znacznej mierze wpÙywa° na sytuacj¿ gospodarcz i procesy inflacyjne w krótkim, a niekiedy takČe
w ïrednim okresie.

Strategia polityki pieni¿Čnej w 2019 r.
W 2019 r. Rada Polityki Pieni¿Čnej, zwana dalej „Rad”, prowadziÙa polityk¿ pieni¿Čn zgodnie
z ZaÙoČeniami polityki pieni¿Čnej na rok 2019 przyj¿tymi we wrzeïniu 2018 r. Podobnie jak w poprzednich
latach gÙównym celem polityki pieni¿Čnej byÙo utrzymanie stabilnoïci cen, przy jednoczesnym
wspieraniu zrównowaČonego wzrostu gospodarczego oraz stabilnoïci systemu finansowego. W ten
sposób Rada realizowaÙa podstawowe zobowizania Narodowego Banku Polskiego zawarte
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. poz. 483, z póĊn. zm.) oraz w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568).
Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „Narodowy Bank Polski odpowiada za
wartoï° polskiego pienidza”. Ustawa o Narodowym Banku Polskim, zwanym dalej „NBP”,
w art. 3 ust. 1 stanowi, Če „podstawowym celem dziaÙalnoïci NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu

RozdziaÙ Polityka pieni¿Čna jest Sprawozdaniem z wykonania zaÙoČeÚ polityki pieni¿Čnej na rok 2019, które Rada Polityki Pieni¿Čnej
przyj¿Ùa na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r. Zadania z tego obszaru s realizowane m.in. na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5,
art. 12, art. 16, art. 17 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 i 4, art. 23—24 oraz przepisów rozdziaÙu 6 ustawy o Narodowym Banku Polskim.
8 ZaÙcznik Opisy dyskusji na posiedzeniach decyzyjnych Rady Polityki Pieni¿Čnej nie zostaÙ doÙczony do Sprawozdania z dziaÙalnoïci
NBP z uwagi na jego obszernoï°. Jest dost¿pny w dokumencie ĊródÙowym oraz na stronie internetowej NBP.
7
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cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rzdu, o ile nie ogranicza to podstawowego
celu NBP”.
Rada dČy do zapewnienia stabilnoïci cen, wykorzystujc strategi¿ ïredniookresowego celu
inflacyjnego. Od 2004 r. Rada realizuje ïredniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5%
z symetrycznym przedziaÙem odchyleÚ o szerokoïci ± 1 punkt procentowy. W paÚstwach, w których
realizowana jest strategia celu inflacyjnego, inflacja jest przeci¿tnie niČsza niČ w pozostaÙych krajach.
Od 2004 r. do koÚca 2019 r. przeci¿tny poziom inflacji w Polsce wynosiÙ 2,0% rocznie, a wi¿c byÙ zbliČony
do 2,5% i mieïciÙ si¿ w symetrycznym przedziale odchyleÚ, cho° w niektórych latach dynamika cen
znajdowaÙa si¿ poza tym przedziaÙem. RównieČ tempo wzrostu gospodarczego byÙo w ostatnich latach
stosunkowo stabilne i zbliČone do dÙugookresowego trendu, a w gospodarce nie narastaÙy
nierównowagi makroekonomiczne. Wskazuje to na skutecznoï° strategii celu inflacyjnego
w zapewnieniu dÙugookresowej stabilnoïci cen, przy jednoczesnym wspieraniu zrównowaČonego
wzrostu gospodarczego.
gredniookresowy charakter celu oznacza, Če ze wzgl¿du na szoki makroekonomiczne i finansowe
inflacja moČe okresowo ksztaÙtowa° si¿ powyČej lub poniČej celu, w tym równieČ poza okreïlonym
przedziaÙem odchyleÚ od celu. Reakcja polityki pieni¿Čnej na szoki jest elastyczna i zaleČy od ich
przyczyn oraz oceny trwaÙoïci ich skutków, w tym wpÙywu na procesy inflacyjne. W przypadku
odchylenia si¿ inflacji od celu Rada w sposób elastyczny okreïla oczekiwane tempo powrotu inflacji
do celu, poniewaČ szybkie sprowadzenie inflacji do celu moČe wiza° si¿ z istotnymi kosztami
dla stabilnoïci makroekonomicznej lub finansowej.
Realizowana przez Rad¿ strategia polityki pieni¿Čnej zakÙada elastycznoï° w zakresie stosowanych
instrumentów. Oznacza to, Če instrumentarium NBP moČe by° dostosowywane do natury
wyst¿pujcych w gospodarce zaburzeÚ. Elastyczne ksztaÙtowanie instrumentów polityki pieni¿Čnej
sprzyja efektywnemu dziaÙaniu mechanizmu transmisji oraz stabilnoïci makroekonomicznej
i finansowej.
Podejmujc decyzje w zakresie polityki pieni¿Čnej, Rada bierze pod uwag¿ opóĊnienia, z jakimi zmiany
parametrów polityki pieni¿Čnej wpÙywaj na gospodark¿. DÙugoï° opóĊnieÚ, jakie wyst¿puj od
podj¿cia decyzji dotyczcej poziomu stóp procentowych do zaobserwowania jej najsilniejszego wpÙywu
na wielkoïci realne (m.in. produkcj¿ i zatrudnienie) oraz inflacj¿, wynosi kilka kwartaÙów i moČe
zmienia° si¿ w czasie. Ponadto polityka pieni¿Čna prowadzona jest w warunkach niepewnoïci,
dotyczcej szczególnie przyszÙego ksztaÙtowania si¿ sytuacji gospodarczej.
Doïwiadczenia globalnego kryzysu finansowego wskazuj, Če stabilizowanie inflacji na niskim
poziomie jest waČnym, ale niewystarczajcym warunkiem utrzymania równowagi w gospodarce, która
z kolei sprzyja utrzymaniu stabilnoïci cen w dÙugim okresie. ZagroČeniem dla stabilnoïci cen w dÙugim
okresie s zwÙaszcza nierównowagi w sektorze finansowym. Majc to na uwadze, Rada prowadzi
polityk¿ pieni¿Čn w taki sposób, aby sprzyja° utrzymaniu stabilnoïci systemu finansowego
i ogranicza° ryzyko narastania nierównowag w gospodarce, uwzgl¿dniajc w swoich decyzjach
ksztaÙtowanie si¿ cen aktywów (zwÙaszcza cen nieruchomoïci) oraz dynamik¿ akcji kredytowej.
W warunkach znacznej swobody przepÙywu kapitaÙu i integracji rynków finansowych najwaČniejsz
rol¿
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makroostroČnoïciowa. Wywierajc selektywny wpÙyw na ksztaÙtowanie si¿ agregatów kredytowych,
umoČliwia ona stabilizowanie akcji kredytowej, przy mniejszych kosztach dla wzrostu gospodarczego
niČ polityka pieni¿Čna.
Oprócz polityki pieni¿Čnej i makroostroČnoïciowej istotn rol¿ w utrzymywaniu stabilnoïci
makroekonomicznej peÙni takČe polityka fiskalna. W celu zachowania stabilnoïci makroekonomicznej
niezb¿dne jest prowadzenie polityki fiskalnej, która zapewnia dÙugookresow stabilnoï° finansów
publicznych.
Rada realizuje strategi¿ celu inflacyjnego w warunkach pÙynnego kursu walutowego. ReČim pÙynnego
kursu nie wyklucza interwencji na rynku walutowym, gdy jest to niezb¿dne do zapewnienia stabilnoïci
makroekonomicznej i finansowej kraju.

Polityka pieni¿Čna i jej uwarunkowania w 2019 r.
Polityka pieni¿Čna w Polsce w 2019 r. byÙa prowadzona w warunkach relatywnie niskiego tempa
wzrostu gospodarczego na ïwiecie, w szczególnoïci w strefie euro. TowarzyszyÙo temu wyraĊne
obniČenie dynamiki handlu ïwiatowego i osÙabienie aktywnoïci w sektorze przemysÙowym.
Jednoczeïnie inflacja na ïwiecie pozostaÙa umiarkowana, a w strefie euro — niska, ksztaÙtujc si¿ w tej
gospodarce wyraĊnie poniČej 2%. Pod koniec 2019 r. dynamika cen w wielu gospodarkach, zwÙaszcza
w gospodarkach wschodzcych, istotnie si¿ zwi¿kszyÙa. WynikaÙo to przede wszystkim ze wzrostu cen
Čywnoïci zwizanego w znacznej mierze z rosncych cen mi¿sa wieprzowego pod wpÙywem epidemii
afrykaÚskiego pomoru ïwiÚ (ASF), gÙównie w Chinach.
W warunkach umiarkowanej inflacji i relatywnie niskiego tempa wzrostu gospodarczego gÙówne banki
centralne w I poÙowie 2019 r. ÙagodziÙy retoryk¿ dotyczc polityki pieni¿Čnej, a w II poÙowie roku
luzowaÙy polityk¿ pieni¿Čn. W szczególnoïci Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych (zwana dalej
„Fed”) obniČyÙa stopy procentowe oraz rozpocz¿Ùa skup bonów skarbowych i uruchomiÙa dodatkowe
operacje repo, a Europejski Bank Centralny (EBC) obniČyÙ stop¿ depozytow gÙ¿biej poniČej zera
i wznowiÙ program skupu aktywów. W tych warunkach w gospodarkach rozwini¿tych rentownoïci
dÙugoterminowych obligacji obniČyÙy si¿, a indeksy cen akcji wzrosÙy, osigajc na cz¿ïci rynków
rozwini¿tych najwyČsze poziomy w historii.
W Polsce koniunktura w 2019 r. byÙa dobra, cho° tempo wzrostu PKB byÙo niČsze niČ w poprzednim
roku (4,1% w 2019 r. wobec 5,3% w 2018 r.). GÙównym czynnikiem wzrostu pozostaÙa rosnca
konsumpcja — wspierana przez wzrost zatrudnienia i pÙac, niskie bezrobocie, a takČe dobre nastroje
konsumentów i wypÙaty ïwiadczeÚ socjalnych — cho° pod koniec roku jej dynamika obniČyÙa si¿.
TowarzyszyÙ temu dalszy wzrost inwestycji, chociaČ dynamika nakÙadów brutto na ïrodki trwaÙe
w 2019 r. byÙa nieco niČsza niČ w 2018 r. PrzyczyniÙ si¿ do tego spadek inwestycji publicznych
wynikajcy przede wszystkim ze spadku wydatków inwestycyjnych jednostek samorzdu
terytorialnego, po ich silnym wzroïcie w 2018 r. zwizanym m.in. z realizacj licznych projektów
inwestycyjnych przed wyborami samorzdowymi. Jednoczeïnie skala spowolnienia wzrostu nakÙadów
na ïrodki trwaÙe byÙa ograniczana przez wyraĊne przyïpieszenie wzrostu inwestycji przedsi¿biorstw
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w warunkach wysokiego wykorzystania zdolnoïci produkcyjnych i nadal dobrej koniunktury
w przemyïle. Dodatni wkÙad do wzrostu PKB w 2019 r. miaÙo równieČ saldo obrotów z zagranic, co
wynikaÙo z mniejszej skali spowolnienia eksportu — mimo osÙabionej koniunktury w najbliČszym
otoczeniu Polski — niČ importu.
Dynamika cen konsumpcyjnych w 2019 r. wyniosÙa ïredniorocznie 2,3%, a wi¿c byÙa zgodna
z ïredniookresowym celem inflacyjnym (2,5% z symetrycznym przedziaÙem odchyleÚ o szerokoïci
± 1 punkt procentowy). TowarzyszyÙa temu umiarkowana inflacja bazowa. WskaĊnik inflacji po
wyÙczeniu cen Čywnoïci i energii wyniósÙ w 2019 r. ïredniorocznie 2,0%.
Jednoczeïnie w gospodarce nie narastaÙy nierównowagi makroekonomiczne. W szczególnoïci,
dynamika kredytu dla sektora niefinansowego w 2019 r. uksztaÙtowaÙa si¿ poniČej dynamiki
nominalnego PKB (dynamika kredytu wyniosÙa 5,8%, a dynamika nominalnego PKB 7,2%).
W konsekwencji zadÙuČenie sektora niefinansowego z tytuÙu kredytów w relacji do PKB obniČyÙo si¿.
Ponadto w 2019 r. wzrosÙa nadwyČka w handlu, podobnie jak dodatnie Ùczne saldo na rachunku
obrotów bieČcych i kapitaÙowych. W efekcie obniČyÙo si¿ zadÙuČenie zagraniczne w relacji do PKB.
W tych warunkach kurs zÙotego byÙ relatywnie stabilny.
Wobec powyČszych uwarunkowaÚ Rada utrzymywaÙa w 2019 r. stopy procentowe NBP na
niezmienionym poziomie, w tym stop¿ referencyjn na poziomie 1,5%. Stabilizacja stóp procentowych
NBP wspieraÙa utrzymanie stabilnoïci cen, a takČe sprzyjaÙa utrzymaniu polskiej gospodarki na ïcieČce
zrównowaČonego wzrostu oraz pozwalaÙa zachowa° równowag¿ makroekonomiczn.
W 2019 r., podobnie jak w poprzednich latach, waČnym elementem prowadzonej polityki pieni¿Čnej
byÙa komunikacja z otoczeniem polegajca na przedstawianiu przez Rad¿ informacji o podejmowanych
decyzjach wraz z ocen przebiegu procesów gospodarczych wpÙywajc na te decyzje.
Do najwaČniejszych instrumentów komunikacji polityki pieni¿Čnej w 2019 r. naleČaÙy publikowane
cyklicznie: Informacje po posiedzeniach Rady Polityki Pieni¿Čnej (oraz towarzyszce im konferencje prasowe
po posiedzeniach Rady), Opisy dyskusji na posiedzeniach decyzyjnych Rady Polityki Pieni¿Čnej9, Raporty
o inflacji, a takČe Sprawozdanie z wykonania zaÙoČeÚ polityki pieni¿Čnej na rok 2018 i ZaÙoČenia polityki
pieni¿Čnej na rok 2020.
PoniČej przedstawiono najwaČniejsze uwarunkowania decyzji Rady w 2019 r. w podziale na póÙrocza.
W I poÙowie 2019 r. dynamika PKB w wielu gospodarkach na ïwiecie pozostaÙa relatywnie niska.
Jednoczeïnie utrzymywaÙa si¿ niepewnoï° dotyczca perspektyw globalnej koniunktury, cz¿ïciowo
zwizana ze zmianami w polityce handlowej najwi¿kszych paÚstw. W tych uwarunkowaniach
aktywnoï° w ïwiatowym przemyïle osÙabiÙa si¿, natomiast koniunktura w sektorze usÙug pozostaÙa
korzystna. W strefie euro, w tym w Niemczech, w I poÙowie ub.r. utrzymaÙa si¿ obniČona dynamika
aktywnoïci gospodarczej. W kierunku spowolnienia wzrostu PKB oddziaÙywaÙa sÙaba koniunktura
w sektorze przemysÙowym. Natomiast stabilizujco na tempo wzrostu gospodarczego wpÙywaÙ
utrzymujcy si¿ wzrost popytu konsumpcyjnego, wspierany przez rosnce zatrudnienie i pÙace oraz
spadek obciČeÚ podatkowych i wzrost transferów publicznych dla gospodarstw domowych w cz¿ïci
9 W Opisach dyskusji na posiedzeniach decyzyjnych Rady Polityki Pieni¿Čnej znajduje si¿ szersze omówienie zagadnieÚ i argumentów,
które wpÙywaÙy na decyzje Rady dotyczce poziomu stóp procentowych podejmowane na poszczególnych posiedzeniach
w 2019 r.
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gÙównych gospodarek strefy euro. Korzystne uwarunkowania dla wzrostu konsumpcji sprzyjaÙy
utrzymaniu si¿ dobrej sytuacji w sektorze usÙug. Z kolei w Stanach Zjednoczonych koniunktura
w I poÙowie 2019 r. pozostawaÙa dobra w zwizku z korzystn — z punktu widzenia pracowników
— sytuacj na rynku pracy. Natomiast w Chinach w I poÙowie 2019 r. — pomimo przejïciowej
stabilizacji dynamiki PKB w I kw. ub.r. zwizanej z ekspansywn polityk gospodarcz — wzrost
aktywnoïci gospodarczej stopniowo spowalniaÙ.
W I poÙowie 2019 r. dynamika cen w gospodarce ïwiatowej ksztaÙtowaÙa si¿ nadal na umiarkowanym
poziomie, mimo wyraĊnego wzrostu cen cz¿ïci produktów Čywnoïciowych. W szczególnoïci wyraĊnie
wzrosÙy ceny mi¿sa wieprzowego, co wynikaÙo z rozprzestrzeniania si¿ epidemii afrykaÚskiego
pomoru ïwiÚ (ASF) istotnie ograniczajcej podaČ wieprzowiny na ïwiecie. Z kolei ceny ropy naftowej
na rynkach ïwiatowych — mimo wzrostu w pierwszych miesicach ubiegÙego roku — byÙy niČsze niČ
w I póÙroczu 2018 r. Umiarkowana dynamika cen w gospodarce globalnej wynikaÙa z utrzymujcej si¿
niskiej inflacji w cz¿ïci gospodarek rozwini¿tych, przy szybszym wzroïcie cen w gospodarkach
wschodzcych. Niska inflacja utrzymywaÙa si¿ w szczególnoïci w strefie euro, gdzie w I poÙowie 2019 r.
inflacja HICP wyniosÙa 1,4%, a inflacja bazowa (po wyÙczeniu cen Čywnoïci, energii, alkoholu
i wyrobów tytoniowych) 1,0%.
Wobec utrzymywania si¿ relatywnie niskiej dynamiki PKB i umiarkowanej inflacji w wielu krajach
w I poÙowie 2019 r. gÙówne banki centralne zÙagodziÙy retoryk¿ dotyczc ich polityki pieni¿Čnej. EBC
utrzymywaÙ stopy procentowe w pobliČu zera, w tym stop¿ depozytow poniČej zera, a takČe
reinwestowaÙ w caÙoïci raty kapitaÙowe z papierów wartoïciowych zakupionych w ramach programu
skupu aktywów. Jednoczeïnie EBC wydÙuČyÙ sygnalizowany okres utrzymywania stóp procentowych
na dotychczasowym poziomie. Z kolei Fed – po podwyČkach stóp procentowych w 2018 r.
– w I poÙowie 2019 r. stabilizowaÙ stopy procentowe i sygnalizowaÙ moČliwoï° ich obniČenia. Fed
ograniczyÙ przy tym tempo zmniejszania swojej sumy bilansowej i zapowiedziaÙ zakoÚczenie tego
procesu w II poÙowie 2019 r.
ZÙagodzenie retoryki przez gÙówne banki centralne w I poÙowie 2019 r. oddziaÙywaÙo w kierunku
spadku rentownoïci obligacji skarbowych na ïwiecie, w tym w Polsce, a takČe sprzyjaÙo wyraĊnemu
wzrostowi cen akcji w gospodarkach rozwini¿tych po ich spadku pod koniec 2018 r. Jednoczeïnie kursy
walut wielu gospodarek wschodzcych, w tym zÙotego, byÙy relatywnie stabilne wzgl¿dem dolara.
W Polsce w I poÙowie 2019 r. utrzymywaÙa si¿ dobra koniunktura, cho° tempo wzrostu byÙo niČsze niČ
w poprzednich kwartaÙach (dynamika PKB w I poÙowie 2019 r. wyniosÙa 4,7% r/r). Wzrostowi
aktywnoïci gospodarczej sprzyjaÙa rosnca konsumpcja wspierana przez zwi¿kszajce si¿ zatrudnienie
i pÙace, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypÙaty ïwiadczeÚ spoÙecznych. Utrzymujcemu si¿
wzrostowi zatrudnienia towarzyszyÙ dalszy spadek stopy bezrobocia, która ksztaÙtowaÙa si¿ na
historycznie niskim poziomie. WaČnym czynnikiem wzrostu PKB byÙy równieČ rosnce inwestycje,
zwÙaszcza przedsi¿biorstw, czemu sprzyjaÙo utrzymywanie si¿ silnego popytu krajowego w warunkach
wysokiego wykorzystania zdolnoïci wytwórczych. Jednoczeïnie ograniczajco na skal¿ inwestycji
przedsi¿biorstw mogÙo oddziaÙywa° pogorszenie si¿ nastrojów firm przetwórstwa przemysÙowego
i podwyČszona niepewnoï° dotyczca dalszego wzrostu aktywnoïci w tym sektorze. Dodatni wkÙad
do dynamiki PKB miaÙ takČe eksport netto, cho° w warunkach obniČonego tempa wzrostu
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gospodarczego w otoczeniu polskiej gospodarki wzrost obrotów w handlu zagranicznym spowolniÙ.
Jednoczeïnie dzi¿ki oČywieniu sprzedaČy zagranicznej do krajów spoza strefy euro, dynamika eksportu
obniČyÙa si¿ w mniejszym stopniu niČ dynamika importu. SprzyjaÙo to utrzymaniu si¿ dodatniego salda
na rachunku obrotów bieČcych (w relacji do PKB). Dodatnie byÙo takČe Ùczne saldo obrotów bieČcych
i kapitaÙowych, co wskazywaÙo na wysoki stopieÚ równowagi zewn¿trznej. Brak byÙo takČe wyraĊnych
sygnaÙów narastania nierównowag wewn¿trznych: dynamika kredytu dla sektora niefinansowego
pozostawaÙa zbliČona — cho° nieco niČsza — do tempa wzrostu nominalnego PKB. W I poÙowie 2019 r.
gÙównym ĊródÙem niepewnoïci dla krajowej koniunktury byÙa skala i trwaÙoï° spowolnienia
u gÙównych partnerów handlowych Polski oraz siÙa jego przeÙoČenia na polsk gospodark¿.
W Polsce w I poÙowie 2019 r. dynamika cen dóbr i usÙug konsumpcyjnych stopniowo rosÙa z niskiego
poziomu notowanego na pocztku ub.r. i w czerwcu wyniosÙa 2,6%, tj. byÙa bardzo zbliČona do 2,5%.
W kierunku zwi¿kszenia si¿ inflacji w tym okresie oddziaÙywaÙ przede wszystkim wzrost cen Čywnoïci,
gÙównie mi¿sa wieprzowego — pod wpÙywem rozprzestrzeniania si¿ epidemii afrykaÚskiego pomoru
ïwiÚ (ASF) na ïwiecie — i warzyw ze wzgl¿du na susz¿. Jednoczeïnie stopniowo rosÙa inflacja bazowa
(po wyÙczeniu cen Čywnoïci i energii; 1,4% ïrednio w I poÙowie 2019 r.), podwyČszana przez wzrost
dynamiki cen usÙug w warunkach utrzymujcej si¿ korzystnej sytuacji polskich konsumentów.
Wobec powyČszych uwarunkowaÚ, w szczególnoïci utrzymywania si¿ dobrej koniunktury przy
umiarkowanej dynamice cen oraz braku nierównowag makroekonomicznych, w I poÙowie 2019 r. Rada
utrzymywaÙa stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, w tym stop¿ referencyjn
na poziomie 1,5%. Za tak decyzj przemawiaÙy takČe prognozy, w tym marcowa projekcja inflacji
i PKB, które wskazywaÙy na stopniowe obniČenie si¿ tempa wzrostu PKB w kolejnych kwartaÙach
nast¿pujce w warunkach nadal umiarkowanej inflacji, która w horyzoncie oddziaÙywania polityki
pieni¿Čnej miaÙa si¿ ksztaÙtowa° w pobliČu celu inflacyjnego.
W II poÙowie 2019 r. dynamika aktywnoïci w gospodarce ïwiatowej pozostaÙa niska, czemu
towarzyszyÙo pogorszenie perspektyw globalnej koniunktury. W strefie euro koniunktura w przemyïle
pozostaÙa sÙaba, a pod koniec roku w sektorze usÙugowym pojawiÙy si¿ sygnaÙy pogorszenia nastrojów.
Szczególnie niekorzystna sytuacja utrzymywaÙa si¿ w Niemczech, gdzie spadkowi produkcji
przemysÙowej w II poÙowie 2019 r. towarzyszyÙy sygnaÙy spowolnienia wzrostu aktywnoïci w sektorze
usÙugowym i spadek dynamiki zatrudnienia. W Stanach Zjednoczonych koniunktura byÙa wciČ
relatywnie dobra na tle innych gospodarek rozwini¿tych, jednak w II poÙowie 2019 r. tempo wzrostu
aktywnoïci gospodarczej — podobnie jak w Chinach — nieco obniČyÙo si¿ wzgl¿dem I poÙowy roku.
Wobec utrzymujcej si¿ osÙabionej koniunktury w wielu gospodarkach, inflacja na ïwiecie w II poÙowie
2019 r. pozostaÙa umiarkowana, mimo dalszego wzrostu cen cz¿ïci produktów Čywnoïciowych, w tym
wieprzowiny w wyniku rozprzestrzeniania si¿ epidemii ASF. W strefie euro inflacja HICP w II poÙowie
roku utrzymaÙa si¿ na niskim poziomie (ïredni 1,0%), mimo nieznacznego wzrostu inflacji bazowej pod
koniec roku (w II poÙowie 2019 r. wyniosÙa ïrednio 1,1%).
Pogorszenie perspektyw globalnego wzrostu gospodarczego skÙoniÙo gÙówne banki centralne
do poluzowania polityki pieni¿Čnej w II poÙowie 2019 r. EBC obniČyÙ stop¿ depozytow do bardziej
ujemnego poziomu (-0,50%), wznowiÙ program skupu aktywów finansowych i ponownie wydÙuČyÙ
zapowiadany okres utrzymywania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Jednoczeïnie
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Fed w II poÙowie 2019 r. trzykrotnie obniČyÙ stopy procentowe (przedziaÙ dla stopy fed funds zostaÙ
obniČony w sumie o 0,75 pkt proc. do 1,50-1,75%) oraz — w reakcji na zaburzenia na amerykaÚskim
rynku pieni¿Čnym — rozpoczÙ skup bonów skarbowych i uruchomiÙ dodatkowe operacje repo.
Poluzowanie polityki pieni¿Čnej przez gÙówne banki centralne sprzyjaÙo dalszemu wzrostowi cen akcji,
które na cz¿ïci rynków rozwini¿tych osign¿Ùy najwyČsze poziomy w historii. TowarzyszyÙa temu
stabilizacja rentownoïci dÙugoterminowych obligacji skarbowych w wielu gospodarkach, w tym
w Polsce, na bardzo niskim poziomie. Jednoczeïnie kursy walut gospodarek wschodzcych, w tym
zÙotego, wzgl¿dem dolara amerykaÚskiego pozostaÙy relatywnie stabilne.
W Polsce w II poÙowie 2019 r. utrzymywaÙa si¿ dobra koniunktura, chociaČ dynamika PKB obniČyÙa si¿
w ïlad za spowolnieniem wzrostu w otoczeniu polskiej gospodarki (dynamika PKB w Polsce
w II poÙowie 2019 r. wyniosÙa 3,6%). GÙównym czynnikiem wzrostu w dalszym cigu byÙ popyt
konsumpcyjny, nadal wspierany przez korzystn sytuacj¿ pracowników na rynku pracy, dobre nastroje
konsumentów oraz wypÙaty ïwiadczeÚ spoÙecznych. Przy czym realna dynamika konsumpcji
w IV kw. nieco si¿ obniČyÙa, do czego mogÙo si¿ przyczyni° pewne pogorszenie nastrojów gospodarstw
domowych oraz wyČsza niČ na pocztku 2019 r. dynamika cen. TowarzyszyÙo temu nieznaczne
obniČenie si¿ dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsi¿biorstw przy relatywnie stabilnej dynamice
wynagrodzeÚ nominalnych. W II poÙowie 2019 r. nadal rosÙy równieČ inwestycje, cho° tempo tego
wzrostu obniČyÙo si¿. PrzyczyniÙ si¿ do tego spadek inwestycji publicznych wynikajcy przede
wszystkim ze spadku wydatków inwestycyjnych jednostek samorzdu terytorialnego, po ich silnym
wzroïcie w 2018 r. zwizanym m.in. z realizacj licznych projektów inwestycyjnych przed wyborami
samorzdowymi. Jednoczeïnie nadal rosÙy inwestycje przedsi¿biorstw. Dynamika kredytu dla sektora
niefinansowego pozostaÙa relatywnie stabilna i uksztaÙtowaÙa si¿ poniČej tempa wzrostu nominalnego
PKB, w zwizku z czym relacja stanu zadÙuČenia sektora niefinansowego do PKB obniČyÙa si¿ do okoÙo
50%.
W warunkach osÙabienia w handlu ïwiatowym, ponownie obniČyÙa si¿ dynamika polskiego importu
i eksportu. Przy czym dzi¿ki dywersyfikacji geograficznej odbiorców polskich produktów, dynamika
eksportu pozostaÙa wyČsza niČ importu i zwi¿kszyÙ si¿ dodatni wkÙad eksportu netto do wzrostu PKB.
W efekcie saldo na rachunku obrotów bieČcych pozostaÙo dodatnie. Jednoczeïnie utrzymywaÙa si¿
niepewnoï° dotyczca siÙy i trwaÙoïci wpÙywu spowolnienia u gÙównych partnerów handlowych Polski
na krajow koniunktur¿.
Przez wi¿kszoï° II poÙowy 2019 r. dynamika cen w Polsce ksztaÙtowaÙa si¿ w pobliČu 2,5% (ïrednio
w II poÙowie 2019 r. inflacja wyniosÙa 2,8%). W grudniu inflacja wzrosÙa do 3,4%, co wynikaÙo gÙównie
z oddziaÙywania czynników podaČowych i regulacyjnych. Wzrost dynamiki cen byÙ wi¿c w znacznej
mierze skutkiem czynników poza bezpoïrednim wpÙywem polityki pieni¿Čnej, których wpÙyw na
inflacj¿ byÙ oceniany jako przejïciowy. W kierunku wzrostu inflacji oddziaÙywaÙa w szczególnoïci
ograniczona podaČ mi¿sa wieprzowego na ïwiecie zwizana z rozszerzaniem si¿ epidemii ASF,
przekÙadajca si¿ na wyČsz dynamik¿ cen Čywnoïci nieprzetworzonej. W grudniu wzrosÙa równieČ
roczna dynamika cen paliw, co wynikaÙo z tzw. efektu bazy (odzwierciedlajcego wyraĊny spadek cen
ropy na rynkach ïwiatowych pod koniec 2018 r. i ich stabilizacj¿ w II poÙowie 2019 r.). Jednoczeïnie
wzrosÙa takČe dynamika cen usÙug administrowanych, w tym opÙat za wywóz ïmieci, co — wraz
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z nadal dobr koniunktur w kraju — przyczyniÙo si¿ do zwi¿kszenia si¿ inflacji bazowej (w grudniu
inflacja bazowa wyniosÙa 3,1%, a w II poÙowie roku ïrednio 2,5%).
Biorc pod uwag¿ informacje napÙywajce w II poÙowie 2019 r., Rada utrzymywaÙa stopy procentowe
NBP na niezmienionym poziomie, w tym stop¿ referencyjn na poziomie 1,5%. W ocenie Rady
za stabilizacj stóp procentowych przemawiaÙo utrzymywanie si¿ korzystnej koniunktury, przy
podwyČszonej niepewnoïci dotyczcej skali i trwaÙoïci osÙabienia koniunktury za granic oraz jego
wpÙywu na krajow aktywnoï° gospodarcz. Jednoczeïnie inflacja przez wi¿kszoï° analizowanego
okresu ksztaÙtowaÙa si¿ na umiarkowanym poziomie, a jej wzrost w grudniu ub.r. oraz jej
prognozowane utrzymanie si¿ na podwyČszonym poziomie w I kw. wynikaÙo z czynników
podaČowych i regulacyjnych, tj. znajdujcych si¿ poza bezpoïrednim wpÙywem polityki pieni¿Čnej.
Ponadto prognozy wskazywaÙy, Če po wygaïni¿ciu wpÙywu tych czynników inflacja obniČy si¿
i w horyzoncie oddziaÙywania polityki pieni¿Čnej uksztaÙtuje si¿ na poziomie zgodnym z celem
inflacyjnym NBP.

Instrumenty polityki pieni¿Čnej w 2019 r.
W 2019 r. NBP wykorzystywaÙ zestaw instrumentów przyj¿ty przez Rad¿ Polityki Pieni¿Čnej
w ZaÙoČeniach polityki pieni¿Čnej na rok 2019.
PÙynnoï° sektora bankowego w 2019 r.
W 2019 r. NBP realizowaÙ polityk¿ pieni¿Čn w warunkach nadpÙynnoïci sektora bankowego10. Jej
ïredni poziom w roku wyniósÙ 81 518 mln zÙ11 i byÙ niČszy w porównaniu do 2018 r. o 8 648 mln zÙ,
tj. o 9,6%.
gredni poziom nadpÙynnoïci w grudniu 2019 r. wyniósÙ 86 330 mln zÙ i byÙ o 295 mln zÙ (tj. o 0,3%)
niČszy niČ w grudniu 2018 r.
Najwi¿kszy wpÙyw na ksztaÙtowanie pÙynnoïci sektora bankowego w 2019 r. miaÙy zmiany w poziomie
pienidza gotówkowego w obiegu oraz transakcje, w ramach których Ministerstwo Finansów
sprzedawaÙo NBP waluty obce. Pierwszy z wyČej wymienionych czynników przyczyniÙ si¿ do spadku
pÙynnoïci sektora bankowego w cigu roku ïrednio o 20 872 mln zÙ. Przewaga dokonywanego przez
NBP skupu walut obcych nad ich sprzedaČ spowodowaÙa natomiast wzrost pÙynnoïci sektora
bankowego ïrednio o 29 933 mln zÙ.

NadpÙynnoï° sektora bankowego stanowi nadwyČk¿ ïrodków pozostajc w sektorze bankowym ponad wymagany poziom
rezerwy obowizkowej. Miar nadpÙynnoïci jest saldo przeprowadzanych przez NBP operacji otwartego rynku oraz operacji
depozytowo-kredytowych.
11 W okresach utrzymywania rezerwy obowizkowej.
10
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Stopy procentowe NBP
Podstawowym instrumentem polityki pieni¿Čnej w 2019 r. byÙy stopy procentowe NBP.
Stopa referencyjna NBP, okreïlajc rentownoï° operacji otwartego rynku, wpÙywaÙa na poziom
krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych.
Stopa depozytowa oraz stopa lombardowa NBP wyznaczaÙy pasmo wahaÚ stóp procentowych
overnight na rynku mi¿dzybankowym.
Operacje otwartego rynku
W 2019 r. celem operacyjnym polityki pieni¿Čnej byÙo dČenie do ksztaÙtowania stawki POLONIA12
w pobliČu stopy referencyjnej NBP. GÙównym instrumentem sÙuČcym realizacji wskazanego zadania
byÙy operacje otwartego rynku, przeprowadzane z inicjatywy banku centralnego. Za ich pomoc bank
centralny zarzdzaÙ pÙynnoïci sektora bankowego. Realizacj¿ celu operacyjnego polityki pieni¿Čnej
wspieraÙy system rezerwy obowizkowej oraz oferowane przez bank centralny operacje depozytowo-kredytowe.
Za pomoc podstawowych operacji otwartego rynku bank centralny dČyÙ do utrzymywania
zbilansowanych warunków pÙynnoïciowych w sektorze bankowym. Jednoczeïnie rentownoïci
poszczególnych operacji, równe obowizujcemu w dniu ich przeprowadzania poziomowi stopy
referencyjnej NBP, bezpoïrednio oddziaÙywaÙy na cen¿ pienidza wyznaczan na rynku
mi¿dzybankowym, w tym na stawk¿ POLONIA.
Wykres 1. grednie w miesicu saldo operacji Wykres 2. Instrumenty absorbujce nadpÙynnoï°
otwartego rynku w latach 2005-2019
w poszczególnych miesicach w 2019 r.
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ródÙo: dane NBP.

ĝrednie saldo operacji depozytowo-kredytowych
ĝredni poziom bonów pieniĊĪnych NBP w operacjach dostrajających
ĝredni poziom bonów pieniĊĪnych NBP w operacjach podstawowych

70
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ródÙo: dane NBP.

Stawka POLONIA (Polish Overnight Index Average) wyznaczana jest jako ïrednia (waČona wolumenem poszczególnych
transakcji) oprocentowania niezabezpieczonych depozytów mi¿dzybankowych zawartych na termin O/N w danym dniu
roboczym do godziny 16.30.

12
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Operacje podstawowe stosowane byÙy w 2019 r. regularnie, raz w tygodniu, w formie emisji bonów
pieni¿Čnych NBP z reguÙy z 7-dniowym terminem zapadalnoïci13. Za pomoc operacji podstawowych
bank centralny absorbowaÙ wi¿kszoï° nadpÙynnoïci utrzymujcej si¿ w sektorze bankowym. W 2019 r.
ïredni poziom bonów pieni¿Čnych NBP emitowanych w ramach operacji podstawowych wyniósÙ
78 662 mln zÙ i byÙ niČszy w porównaniu z 2018 r. o 8 475 mln zÙ.
Poza operacjami podstawowymi NBP w 2019 r. stosowaÙ równieČ operacje dostrajajce, które peÙniÙy
rol¿ uzupeÙniajc w zakresie realizacji celu operacyjnego polityki pieni¿Čnej. PrzesÙank dla ich
stosowania byÙo dČenie banku centralnego do zapewnienia na rynku mi¿dzybankowym warunków
sprzyjajcych realizacji celu operacyjnego polityki pieni¿Čnej. Rentownoïci poszczególnych operacji
dostrajajcych byÙy równe poziomowi stopy referencyjnej NBP i – w sposób analogiczny jak
w przypadku rentownoïci operacji podstawowych – wpÙywaÙy na cen¿ pienidza na rynku
mi¿dzybankowym.
W 2019 r. NBP przeprowadziÙ 12 operacji dostrajajcych w ostatnich roboczych dniach okresów
utrzymywania rezerwy obowizkowej. Ponadto 4-krotnie bank centralny zdecydowaÙ si¿
na zastosowanie operacji dostrajajcych w trakcie okresów utrzymywania rezerwy obowizkowej.
W ramach dostrajajcych operacji otwartego rynku emitowane byÙy przez NBP bony pieni¿Čne
z terminami zapadalnoïci 1-, 2- i 3-dniowymi. gredni poziom tego rodzaju operacji wyniósÙ w 2019 r.
1 732 mln zÙ i byÙ wyČszy niČ w 2018 r. o 73 mln zÙ.
W 2019 r. ïrednie absolutne odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP wyniosÙo 14 pb,
w porównaniu do 21 pb odnotowanych w 2018 r.14

Wyjtek stanowiÙy operacje przeprowadzone w dniach 26 kwietnia i 25 paĊdziernika (6-dniowe), a takČe 2 maja i 31
paĊdziernika (8-dniowe).
14 Przytoczony wskaĊnik obliczono jako ïrednie dzienne absolutne odchylenie stawki POLONIA od stopy referencyjnej NBP
(uïredniony moduÙ róČnicy) przeliczone wedÙug bazy 365 dni.
13
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Wykres 3. Stopy procentowe NBP oraz stawka POLONIA w latach 2018-2019
proc.
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ródÙo: dane NBP.

Rezerwa obowizkowa
System rezerwy obowizkowej sprzyjaÙ realizacji celu operacyjnego polityki pieni¿Čnej, oddziaÙujc
w kierunku stabilizacji krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych. Uïredniony charakter
systemu rezerwy obowizkowej stwarzaÙ podmiotom swobod¿ decydowania o wysokoïci ïrodków
gromadzonych na rachunkach w banku centralnym w poszczególnych dniach okresu rezerwowego,
pod warunkiem utrzymania ïredniego stanu ïrodków na rachunkach w NBP na poziomie nie niČszym
od wartoïci rezerwy wymaganej. Jednoczeïnie obowizek utrzymywania rezerwy obowizkowej
ograniczaÙ skal¿ operacji otwartego rynku NBP, przeprowadzanych w celu sterylizacji nadpÙynnoïci
utrzymujcej si¿ w sektorze bankowym w 2019 r.
W 2019 r. obowizkowi utrzymania rezerwy obowizkowej podlegaÙy banki, oddziaÙy instytucji
kredytowych,

oddziaÙy

banków

zagranicznych

dziaÙajce

w

Polsce,

spóÙdzielcze

kasy

oszcz¿dnoïciowo-kredytowe oraz Krajowa SpóÙdzielcza Kasa Oszcz¿dnoïciowo-Kredytowa.
Podstawowa stopa rezerwy obowizkowej w 2019 r. wynosiÙa 3,5% od wszystkich zobowizaÚ
stanowicych podstaw¿ naliczania rezerwy, z wyjtkiem ïrodków uzyskanych z tytuÙu transakcji repo
i sell-buy-back oraz ïrodków pozyskanych co najmniej na 2 lata, w przypadku których analogiczny
parametr wynosiÙ 0,0%.
Oprocentowanie ïrodków rezerwy obowizkowej w 2019 r. wynosiÙo 0,5%.
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Na dzieÚ 31 grudnia 2019 r. wysokoï° rezerwy obowizkowej uksztaÙtowaÙa si¿ na poziomie
46 845 mln zÙ, w tym rezerwa obowizkowa sektora bankowego wyniosÙa 46 630 mln zÙ, a rezerwa
obowizkowa spóÙdzielczych kas oszcz¿dnoïciowo-kredytowych oraz Krajowej SpóÙdzielczej Kasy
Oszcz¿dnoïciowo-Kredytowej – 215 mln zÙ. Poziom rezerwy obowizkowej ogóÙem byÙ wyČszy
w porównaniu do stanu na dzieÚ 31 grudnia 2018 r. o 3 651 mln zÙ, co oznacza wzrost o 8,5%.

Wykres 4. Zmiany wielkoïci rezerwy obowizkowej i odchylenia od rezerwy wymaganej w 2019 r.

ródÙo: dane NBP.

GÙównym czynnikiem wpÙywajcym na zmian¿ wskazanej pozycji in plus w 2019 r. byÙ wzrost
depozytów w sektorze bankowym, od których naliczana byÙa rezerwa obowizkowa. W kierunku
ograniczenia poziomu rezerwy obowizkowej oddziaÙywaÙo zaï zwolnienie przez Zarzd NBP
z obowizku utrzymywania rezerwy obowizkowej 4 banków komercyjnych i 2 banków
spóÙdzielczych.
W 2019 r. we wszystkich okresach utrzymywania rezerwy obowizkowej odnotowana zostaÙa
niewielka nadwyČka ïredniego stanu ïrodków na rachunkach podmiotów w porównaniu
z wymaganym poziomem rezerwy obowizkowej. Przeci¿tna nadwyČka ïredniego stanu ïrodków na
rachunkach podmiotów rezerwy w 2019 r. wyniosÙa 190 mln zÙ i stanowiÙa 0,42% ïredniego poziomu
wymaganej rezerwy obowizkowej. Jednoczeïnie odnotowano 3 przypadki nieutrzymania
wymaganego poziomu rezerwy obowizkowej przez 3 banki komercyjne.
Operacje depozytowo-kredytowe
Operacje depozytowo-kredytowe (depozyt na koniec dnia oraz kredyt lombardowy) peÙniÙy rol¿
instrumentów stabilizujcych poziom pÙynnoïci w sektorze bankowym oraz skal¿ wahaÚ stóp rynku
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mi¿dzybankowego. Operacje te przeprowadzane byÙy z inicjatywy banków. Przy ich wykorzystaniu
wspomniane podmioty uzupeÙniaÙy niedobory pÙynnoïci bdĊ lokowaÙy nadwyČki ïrodków w NBP,
w obu przypadkach na okresy jednodniowe.
Stopa oprocentowania kredytu lombardowego, wyznaczajca maksymaln cen¿ pozyskania pienidza
w NBP, okreïlaÙa górn granic¿ wahaÚ stóp procentowych overnight na rynku mi¿dzybankowym.
Z kolei stopa depozytowa stanowiÙa ograniczenie korytarza ich odchyleÚ od doÙu.
W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, banki sporadycznie korzystaÙy z kredytu lombardowego.
Rczna kwota wykorzystanego kredytu w skali roku wyniosÙa 7,6 mln zÙ i byÙa ponad 7-krotnie niČsza
od kwoty wykorzystania w 2018 r. (57,4 mln zÙ). grednie dzienne wykorzystanie kredytu
lombardowego uksztaÙtowaÙo si¿ na poziomie 0,02 mln zÙ (przy 0,2 mln zÙ w 2018 r.).
W 2019 r. banki zÙoČyÙy lokaty terminowe w NBP ogóÙem w kwocie 410 477,9 mln zÙ (liczone za dni ich
utrzymywania) i byÙy one o 17,5% niČsze w stosunku do depozytów zÙoČonych w roku poprzednim.
gredni dzienny poziom depozytu na koniec dnia wyniósÙ 1 124,6 mln zÙ wobec 1 370,4 mln zÙ w 2018 r.
NajwyČsze kwoty ïrodków banki lokowaÙy w NBP w postaci depozytu na koniec dnia w ostatnich
dniach okresów utrzymywania rezerwy obowizkowej.
Swapy walutowe
Wykorzystujc transakcje typu swap walutowy, NBP moČe dokonywa° kupna (lub sprzedaČy) zÙotego
za walut¿ obc na rynku kasowym, przy jednoczesnej jego odsprzedaČy (lub odkupie)
w ramach transakcji terminowej w okreïlonej dacie.
W 2019 r. NBP nie przeprowadzaÙ tego rodzaju operacji.
Interwencje walutowe
W ramach obowizujcej strategii polityki pieni¿Čnej NBP moČe dokonywa° zakupu bdĊ sprzedaČy
na rynku walut obcych za zÙote.
W 2019 r. NBP nie przeprowadzaÙ tego rodzaju operacji.
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3. DziaÙania na rzecz stabilnoïci systemu
finansowego15
Stabilnie funkcjonujcy system finansowy jest niezb¿dnym warunkiem zrównowaČonego rozwoju
gospodarczego w dÙugim okresie oraz realizacji podstawowego celu NBP — utrzymania stabilnego
poziomu cen. Powierzone Narodowemu Bankowi Polskiemu ustawowe zadania z tego obszaru
obejmuj: dziaÙania na rzecz wyeliminowania lub ograniczania ryzyka systemowego, ksztaÙtowanie
warunków niezb¿dnych do rozwoju systemu bankowego oraz dziaÙania na rzecz stabilnoïci systemu
finansowego.
Szczególne znaczenie dla zachowania stabilnoïci systemu finansowego w Polsce ma utrzymanie
bezpieczeÚstwa sektora bankowego, którego aktywa stanowi prawie trzy czwarte aktywów krajowych
instytucji finansowych.

Nadzór makroostroČnoïciowy
W 2019 r. NBP realizowaÙ zadania wynikajce z ustawy o Narodowym Banku Polskim, dotyczce
obsÙugi

Komitetu

Stabilnoïci

Finansowej

jako

organu

odpowiedzialnego

za

nadzór

makroostroČnoïciowy w Polsce (KSF-M). W 2019 r. odbyÙo si¿ 8 posiedzeÚ Komitetu.
W ramach prac KSF-M w 2019 r. Narodowy Bank Polski:

 PrzygotowywaÙ i udost¿pniaÙ analizy, opracowania oraz opinie dotyczce identyfikacji i oceny
ryzyka systemowego w wymiarze krajowym i mi¿dzynarodowym, w tym cykliczne raporty NBP:
Raport o stabilnoïci systemu finansowego (dwa razy w roku) i Raport o stanie równowagi polskiej
gospodarki (raz w roku) oraz Raport o nadzorze systemowym nad systemem pÙatniczym (raz w roku)16.
 PrzygotowywaÙ analizy stanowice merytoryczn podstaw¿ formuÙowania przez KSF-M
propozycji dziaÙaÚ na rzecz ograniczania ryzyka systemowego, w tym stanowisk i rekomendacji
Komitetu, dotyczcych bufora antycyklicznego, bufora ryzyka systemowego oraz reformy stawek
referencyjnych WIBOR w ramach dostosowaÚ do wymogów rozporzdzenia BMR17.
 KontynuowaÙ realizacj¿ rekomendacji KSF-M dotyczcej poszerzenia zakresu dost¿pnych danych
o rynku nieruchomoïci. Celem rekomendacji jest ograniczenie luk informacyjnych w zakresie
ryzyka systemowego18.
Zadania z tego obszaru s realizowane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6, 6a i 6b ustawy o Narodowym Banku Polskim.
Por. rozdziaÙ DziaÙania na rzecz systemu pÙatniczego.
17 Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych
jako wskaĊniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy
inwestycyjnych i zmieniajce dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporzdzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171
z 2016 r.).
18 W 2018 r. KSF-M skierowaÙ do NBP rekomendacj¿ dotyczc zapewnienia dost¿pnoïci danych i informacji o rynku
nieruchomoïci (w zwizku z wydanym w 2016 r. przez ERRS zaleceniem w tej sprawie, skierowanym do wszystkich krajów UE).
15
16
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 InformowaÙ opini¿ publiczn i nadzorowane podmioty o pracach Komitetu za poïrednictwem
strony internetowej poïwi¿conej nadzorowi makroostroČnoïciowemu.
 WspóÙpracowaÙ w imieniu Komitetu z organami i instytucjami Unii Europejskiej, a takČe
z organami makroostroČnoïciowymi innych paÚstw. W szczególnoïci w imieniu KSF-M
podejmowaÙ dziaÙania majce na celu realizacj¿ zaleceÚ Europejskiej Rady ds. Ryzyka
Systemowego.
Wzorem lat poprzednich przedstawiciel NBP przewodniczyÙ pracom eksperckiej grupy roboczej
o staÙym charakterze powoÙanej przez Komitet. W 2019 r. grupa robocza — wykorzystujc gÙównie
materiaÙy opracowane w NBP — zajmowaÙa si¿ zagadnieniami b¿dcymi przedmiotem prac KSF,
w tym dotyczcymi wysokoïci bufora ryzyka systemowego19, przygotowaniami do dostosowania
stawek referencyjnych krajowego rynku pieni¿Čnego do wymogów rozporzdzenia BMR
i przygotowaniem projektu opinii w sprawie identyfikacji innych instytucji o znaczeniu systemowym20.
Ponadto grupa przygotowaÙa na potrzeby KSF-M projekt Strategii polityki makroostroČnoïciowej.
Prezes NBP jako Przewodniczcy KSF-M przekazaÙ Sejmowi RP informacj¿ o dziaÙalnoïci Komitetu
w zakresie nadzoru makroostroČnoïciowego w 2018 r.21. Informacja jest dost¿pna na stronie
internetowej NBP.

WspóÙpraca z instytucjami sieci bezpieczeÚstwa finansowego
W 2019 r. NBP braÙ udziaÙ w pracach Komitetu Stabilnoïci Finansowej w formule zarzdzania
kryzysowego (KSF-K). W 2019 r. odbyÙo si¿ 15 posiedzeÚ KSF-K. Omawiano podczas nich sytuacj¿
ekonomiczno-finansow banków komercyjnych i spóÙdzielczych oraz dziaÙania sÙuČce zachowaniu
stabilnoïci w systemie finansowym.
Zadaniem NBP jest w szczególnoïci przedstawianie opinii dla KSF-K na temat wpÙywu na pÙynnoï°
sektora bankowego instytucji, której obecna lub prognozowana sytuacja finansowa moČe stanowi°
zagroČenie dla jej dalszego funkcjonowania22.
NBP opiniowaÙ równieČ projekty krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczcych instytucji
i rynków finansowych, jak równieČ infrastruktury finansowej.

Projekt opinii jest przekazywany Ministerstwu Finansów zgodnie z art. 50 ust. 7 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze
makroostroČnoïciowym nad systemem finansowym i zarzdzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 483). Minister Finansów co najmniej raz na 2 lata ocenia adekwatnoï° bufora ryzyka systemowego, biorc pod uwag¿
rekomendacj¿ KSF-M.
20 O-SII (ang. other systemically important institution) to podmiot nieb¿dcy globaln instytucj systemowo waČn, ale mogcy
— ze wzgl¿du na swoj wielkoï°, powizania lub model biznesowy — stwarza° zagroČenie dla stabilnoïci sytemu finansowego
danego kraju. KSF-M wydaje opini¿, o któr corocznie wyst¿puje Komisja Nadzoru Finansowego.
21 Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o nadzorze makroostroČnoïciowym nad systemem finansowym i zarzdzaniu kryzysowym
w systemie finansowym.
22 Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy o nadzorze makroostroČnoïciowym.
19
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WspóÙpraca NBP z instytucjami sieci bezpieczeÚstwa finansowego obejmowaÙa takČe:

ƺ czÙonkostwo delegowanego przez Prezesa NBP czÙonka Zarzdu NBP w Komisji Nadzoru
Finansowego23 oraz czÙonkostwo dwóch przedstawicieli delegowanych przez Prezesa NBP
w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego24,
ƺ wspóÙdziaÙanie z Urz¿dem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Bankowym Funduszem
Gwarancyjnym — na podstawie ustawowych upowaČnieÚ dotyczcych zasad przekazywania
informacji25.

DziaÙalnoï° analityczna i badawcza w zakresie systemu finansowego
W 2019 r. przedmiotem badaÚ NBP byÙy liczne zagadnienia dotyczce stabilnoïci i rozwoju polskiego
systemu finansowego. Ze wzgl¿du na ustawowe zadanie regulowania pÙynnoïci banków i ich
refinansowania NBP analizowaÙ równieČ sytuacj¿ pojedynczych banków. Wyniki kluczowych prac byÙy
udost¿pniane KSF i UKNF. Cz¿ï° zostaÙa opublikowana w formie cyklicznych opracowaÚ:

 Raport o stabilnoïci systemu finansowego. Analizy wykazaÙy, Če polski system finansowy
funkcjonowaÙ stabilnie, a zagroČenia dla jego stabilnoïci byÙy umiarkowane. PotwierdziÙy to testy
warunków skrajnych — wi¿kszoï° banków byÙaby w stanie zaabsorbowa° skutki silnych szoków.
Obszarami wraČliwymi byÙy: sytuacja niektórych instytucji kredytowych (w warunkach
obserwowanej sÙabncej dochodowoïci sektora bankowego) i portfel walutowych kredytów
mieszkaniowych (w zwizku ze skutkami materializacji ryzyka prawnego). Uwagi wymaga
równieČ rosncy portfel wysokokwotowych kredytów konsumpcyjnych o dÙugich terminach
zapadalnoïci oraz kredyty mieszkaniowe (w kontekïcie oČywienia na rynku nieruchomoïci).
 Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r. W opracowaniu przedstawiono tendencje i bariery
rozwoju funkcjonujcych w Polsce instytucji oraz rynków finansowych. Na koniec 2018 r. aktywa
instytucji finansowych wyniosÙy 2,72 bln zÙ i byÙy o 3,6% wyČsze niČ w 2017 r. Wzrost koncentrowaÙ
si¿ w sektorze bankowym oraz przedsi¿biorstwach faktoringowych i leasingowych, spadÙy
natomiast aktywa pozostaÙych instytucji finansowych. Relacja aktywów systemu finansowego do
PKB na koniec 2018 r. wyniosÙa 128,7% i obniČyÙa si¿ w porównaniu ze stanem
na koniec 2017 r. Najwi¿kszy udziaÙ w aktywach utrzymaÙ sektor bankowy (okoÙo 90% PKB).
Poziom rozwoju polskiego systemu finansowego jest niejednolity. W porównaniu z innymi
krajami rozwini¿tymi zdecydowanie lepiej s rozwini¿te instytucje finansowe, w tym sektor
bankowy. Relatywnie sÙabiej rozwijaj si¿ natomiast rynki finansowe.
 Poziom antycyklicznego bufora kapitaÙowego w Polsce. Analizy wykazaÙy, Če luka kredytowa
(tj. odchylenie od dÙugoterminowego trendu relacji zadÙuČenia prywatnego sektora
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298,
z póĊn. zm.).
24 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie
gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, z póĊn. zm.).
25 Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz art. 328 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
23
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niefinansowego do produktu krajowego brutto) pozostawaÙa ujemna. Tempo wzrostu kredytów
nie kreowaÙo nierównowagi w gospodarce i systemie finansowym i nie stanowiÙo bariery wzrostu
gospodarczego.

 Sytuacja na rynku kredytowym26. W 2019 r. banki zaostrzaÙy polityk¿ kredytow w przypadku
wi¿kszoïci oferowanych kategorii kredytów, tj. kredytów dla maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw
oraz kredytów mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych.
Zmianom polityki kredytowej towarzyszyÙ umiarkowany wzrost popytu na kredyty dla
gospodarstw domowych.
NBP prowadziÙ ponadto badania majce na celu pogÙ¿bienie wiedzy o procesach finansowych
i

wspóÙzaleČnoïciach

systemu

finansowego

i

gospodarki

oraz

operacjonalizacj¿

polityki

makroostroČnoïciowej. Projekty badawcze dotyczyÙy m.in.:

ƺ prognozowania dynamiki i jakoïci kredytów dla sektora niefinansowego,
ƺ zaleČnoïci mi¿dzy poziomem kapitaÙu sektora bankowego a dÙugookresowym wzrostem
gospodarczym,
ƺ optymalnego poziomu kapitaÙu w polskim sektorze bankowym,
ƺ rozwoju innowacji technologicznych w systemie finansowym i ich wpÙywu na ten system oraz
nakÙadów banków na inwestycje w nowoczesne technologie,
ƺ inicjatyw w obszarze aktywów cyfrowych.

Mi¿dzynarodowa wspóÙpraca na rzecz stabilnoïci finansowej
W 2019 r. Narodowy Bank Polski wspóÙpracowaÙ z instytucjami UE odpowiedzialnymi za ocen¿ ryzyka
systemowego i przeciwdziaÙanie jego narastaniu. Prezes NBP jest czÙonkiem Rady Generalnej
Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS). Przedstawiciele NBP brali udziaÙ w pracach ERRS,
w tym dotyczcych: rynku nieruchomoïci, ryzyka kontrahentów centralnych (central counterparty,
CCP), ryzyka wynikajcego z wyjïcia Wielkiej Brytanii z UE, oceny skutecznoïci polityki
makroostroČnoïciowej, sposobów zapobiegania narastaniu problemu kredytów zagroČonych w UE do
poziomu systemowo istotnego, testów warunków skrajnych, oraz w przygotowaniu zalecenia Rady
dotyczcego oddziaÙów instytucji kredytowych27.
Ponadto w 2019 r.:

 Przedstawiciele NBP brali udziaÙ w posiedzeniach Rady organów nadzoru Europejskiego Urz¿du
Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA), pracach Europejskiej (WiedeÚskiej)

MateriaÙ jest opracowywany kwartalnie na podstawie ankiet kierowanych do przewodniczcych komitetów kredytowych
banków komercyjnych.
27 Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 26 wrzeïnia 2019 r. w sprawie wymiany i gromadzenia informacji
do celów makroostroČnoïciowych w odniesieniu do oddziaÙów instytucji kredytowych majcych siedzib¿ zarzdu w innym
paÚstwie czÙonkowskim lub w paÚstwie trzecim (ERRS/2019/18).
26
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Inicjatywy

Koordynacyjnej

(Vienna

Initiative)

oraz

Regionalnej

Grupy

Konsultacyjnej

dla Europy przy Radzie Stabilnoïci Finansowej (Financial Stability Board, FSB).

 NBP po raz kolejny uczestniczyÙ w badaniu ankietowym dotyczcym rozwoju ïwiatowego
i krajowego rynku walutowego oraz pozagieÙdowych instrumentów pochodnych. Jest ono
realizowane raz na 3 lata przez Bank Rozrachunków Mi¿dzynarodowych (Bank for International
Settlements, BIS). Wyniki badania zostaÙy opublikowane na stronie internetowej NBP.

DziaÙania operacyjne NBP na rzecz utrzymania stabilnoïci finansowej
Na koniec 2019 r. z obowizku utrzymywania rezerwy obowizkowej byÙo zwolnionych (w peÙnym
wymiarze lub cz¿ïciowo) 6 banków realizujcych programy post¿powania naprawczego lub plany
naprawy (w tym 2 banki spóÙdzielcze).
W 2019 r. nie byÙo koniecznoïci udzielenia bankom wsparcia pÙynnoïciowego w postaci kredytu
refinansowego na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6a oraz art. 42 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim.
Kredyty udzielone w 2018 r. zostaÙy spÙacone w 2019 r. zgodnie z postanowieniami umów
kredytowych.

NajwaČniejsze dziaÙania w 2019 r.:

 udziaÙ w pracach KSF-M i KSF-K, w tym wykorzystanie w szerokim zakresie analiz i opracowaÚ
NBP w procesie podejmowania decyzji przez KSF-M,
 prowadzenie analiz majcych na celu pogÙ¿bienie wiedzy o procesach finansowych
i wspóÙzaleČnoïciach systemu finansowego i gospodarki oraz operacjonalizacj¿ polityki
makroostroČnoïciowej,
 wspóÙpraca z instytucjami europejskimi na rzecz przeciwdziaÙania narastaniu ryzyka
systemowego.
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4. DziaÙalnoï° emisyjna28
Narodowemu Bankowi Polskiemu przysÙuguje wyÙczne prawo emitowania znaków pieni¿Čnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Dzi¿ki wprowadzaniu do obiegu banknotów i monet w peÙnej strukturze
nominaÙowej NBP zapewnia pÙynnoï° rozliczeÚ gotówkowych i odpowiedni jakoï° znaków
pieni¿Čnych w obiegu.

Pienidz gotówkowy w obiegu
Wartoï° pienidza gotówkowego w obiegu (z kasami banków) wedÙug stanu na 31 grudnia 2019 r.
wyniosÙa 238,8 mld zÙ. Oznacza to wzrost wartoïci pienidza gotówkowego o 19,3 mld, tj. o 8,8%,
w stosunku do stanu na 31 grudnia 2018 r. Struktur¿ pienidza gotówkowego w obiegu na koniec
2018 i 2019 r. przedstawia Wykres 5.
Wykres 5. Struktura pienidza gotówkowego w obiegu na koniec 2018 r. i 2019 r. (w mld zÙ)
2018

2019

ródÙo: dane NBP.

28

Zadania z tego obszaru s realizowane m.in. na podstawie art. 4 i art. 31–37 ustawy o Narodowym Banku Polskim.
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W 2019 r. producenci znaków pieni¿Čnych dostarczyli do NBP 314 135,2 tys. sztuk banknotów
i 1 044 177,7 tys. sztuk monet. Oznacza to, Če w porównaniu z dostawami w 2018 r. (236 820,2 tys. sztuk
banknotów i 1 122 866,8 tys. sztuk monet) liczba banknotów wzrosÙa o 32,6%, a liczba monet
zmniejszyÙa si¿ o 7,0%.

Emisja wartoïci kolekcjonerskich
Narodowy Bank Polski emituje monety i banknoty o charakterze kolekcjonerskim, upami¿tniajc waČne
rocznice historyczne i sÙawnych Polaków. DČy równieČ do rozwijania zainteresowania polsk kultur,
nauk i tradycj.
W 2019 r. w ramach 26 tematów NBP wyemitowaÙ 14,62 tys. sztuk zÙotych monet kolekcjonerskich,
367,5 tys. sztuk srebrnych monet kolekcjonerskich oraz 55 tys. sztuk banknotów kolekcjonerskich
(w 2018 r. 6,7 tys. sztuk zÙotych monet, 223,42 tys. sztuk srebrnych monet oraz 50 tys. sztuk banknotów
kolekcjonerskich). Rcznie w 2019 r. wyemitowano 49 rodzajów monet kolekcjonerskich oraz banknot
kolekcjonerski.
W 2019 r. kontynuowano upami¿tnianie waČnych wydarzeÚ zwizanych z 100. rocznic odzyskania
przez Polsk¿ niepodlegÙoïci. Z tej okazji wyemitowano nast¿pujce wartoïci kolekcjonerskie: 100 lat
zÙotego, Sejm Ustawodawczy 1919—1922, 100-lecie polskiej flagi paÚstwowej, 100-lecie polskiego lotnictwa
wojskowego, 100. rocznica podpisania Dekretu o archiwach paÚstwowych.
W 2019 r. wyemitowano ponadto: zÙot monet¿ w ksztaÙcie sztabki z okazji sprowadzenia do Polski
100 ton zÙota wchodzcego w skÙad aktywów rezerwowych NBP oraz srebrne i zÙote monety
o nominaÙach 1, 2, 5, 10, 20, 50 gr oraz 1, 2, 5 zÙ z okazji setnej rocznicy ustanowienia polskiego zÙotego.
W 2019 r. Narodowy Bank Polski kontynuowaÙ emisj¿ zÙotych monet inwestycyjnych Bielik — 100-lecie
odzyskania przez Polsk¿ niepodlegÙoïci, o wartoïci nominalnej 500 zÙ, 100 zÙ i 50 zÙ, oraz monet o wartoïci
nominalnej 5 zÙ z wizerunkiem okolicznoïciowym, w standardzie obiegowym, z serii zatytuÙowanej
Odkryj Polsk¿29.

Funkcjonowanie obiegu gotówkowego oraz dziaÙania na rzecz usprawnienia
obrotu gotówkowego
W 2019 r. przeprowadzono m.in. nast¿pujce dziaÙania zwizane z funkcjonowaniem obiegu
gotówkowego:

 Wprowadzono do obiegu banknot o wartoïci nominalnej 100 zÙ, w którym wykorzystano
transparentn warstw¿ ochronn zabezpieczajc przed zabrudzeniami. Jest to kolejny banknot
(po banknotach 10 zÙ, 20 zÙ i 50 zÙ), w którym zastosowano t¿ technik¿ zabezpieczenia.

29

W ramach tematów Zabytki Fromborka i Kopiec Wyzwolenia; Ùcznie 2,4 mln szt. monet.
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 Kontynuowano prace majce na celu wprowadzenie do obiegu (od stycznia 2020 r.) monet
o wartoïci nominalnej od 10 gr do 1 zÙ z wykorzystaniem zmienionego materiaÙu. Zmiana
umoČliwi uzyskanie oszcz¿dnoïci w procesie emisji znaków pieni¿Čnych.
 Z powodu zuČycia lub utraty zabezpieczeÚ przed faÙszerstwami nie zakwalifikowano ponownie
do obiegu 181,3 mln sztuk banknotów i monet, w tym: 177,1 mln sztuk banknotów i 4,2 mln sztuk
monet (w 2018 r. — 189,9 mln sztuk, w tym 185,0 mln sztuk banknotów i 4,9 mln sztuk monet).
 Zaopatrywano banki w znaki pieni¿Čne. W 2019 r. banki oraz podmioty majce ustawowe
upowaČnienie do pobierania z NBP i odprowadzania do NBP polskiej waluty odprowadziÙy
184,2 mld zÙ (w 2018 r. 177,6 mld zÙ), a pobraÙy 203,5 mld zÙ (w 2018 r. 198,4 mld zÙ), z czego 95,5
mld zÙ w systemie depozytowym (w 2018 r. 99,2 mld zÙ) oraz 108,0 mld zÙ w systemie
podstawowym (w 2018 r. 99,2 mld zÙ).30
Ponadto w 2019 r. NBP kontynuowaÙ przygotowywanie zainteresowanych podmiotów do zmian
wprowadzonych zarzdzeniem nr 19/2016 Prezesa NBP31, majcych na celu usprawnienie obrotu
gotówkowego. DotyczyÙy one w szczególnoïci:

ƺ obowizku maszynowego przeliczania, sortowania i sprawdzania autentycznoïci banknotów
w przypadku przeznaczenia ich do wykorzystania w urzdzeniach obsÙugiwanych przez klientów
(np. w bankomatach) — od 1 stycznia 2020 r.,
ƺ wprowadzenia maksymalnego 10-procentowego limitu r¿cznego przeliczania banknotów, ich
sortowania oraz sprawdzania autentycznoïci — od 1 stycznia 2021 r.,
ƺ wprowadzenia kodów kreskowych na opakowaniach banknotów i monet w NBP.
W 2019 r. NBP opublikowaÙ na stronie internetowej Raport o obrocie gotówkowym w Polsce w 2018 r.,
zawierajcy wybrane informacje na temat funkcjonowania krajowego obiegu gotówkowego.

FaÙszerstwa polskich znaków pieni¿Čnych
W 2019 r. liczba ujawnionych falsyfikatów polskich znaków pieni¿Čnych wzrosÙa w porównaniu
z 2018 r. Zwi¿kszyÙa si¿ liczba falsyfikatów banknotów (z 5601 do 6467), natomiast w przypadku monet
nastpiÙ spadek (z 825 do 718).
Ogólna liczba falsyfikatów banknotów i monet przypadajca na milion znaków pieni¿Čnych w obiegu32
utrzymaÙa si¿ na niskim poziomie i wyniosÙa 1,91 sztuki (1,83 w 2018 r., 1,91 w 2017 r.).

W systemie podstawowym polska waluta jest pobierana ze skarbców oddziaÙów okr¿gowych NBP po przekazaniu NBP
ïrodków na ten cel. W systemie depozytowym waluta polska, b¿dca wÙasnoïci NBP, jest przechowywana w skarbcach
jednostek organizacyjnych banków i pobierana po przekazaniu NBP ïrodków na ten cel. W obu przypadkach pobieranie polskiej
waluty odbywa si¿ na podstawie zawartych umów.
31 Zarzdzenie nr 19/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. Prezesa NBP w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania
i oznaczania opakowaÚ banknotów i monet oraz wykonywania czynnoïci zwizanych z zaopatrywaniem banków w te znaki
(Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 14, z póĊn. zm.).
32 W przypadku monet uwzgl¿dniono nominaÙy 1, 2 i 5 zÙ.
30
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Utrzymujcy si¿ niski poziom faÙszerstw jest zwizany ze zwi¿kszeniem liczby zmodernizowanych
banknotów w obiegu oraz podnoszeniem si¿ poziomu wiedzy spoÙeczeÚstwa na temat zabezpieczeÚ,
wynikajcym z dziaÙaÚ edukacyjnych NBP.
Dane na temat liczby faÙszerstw znaków pieni¿Čnych ujawnionych w latach 2016–2019 przedstawia
Tabela 3.
Tabela 3. Liczba ujawnionych falsyfikatów polskich znaków pieni¿Čnych w latach 2016–2019
Falsyfikaty

2016

2017

2018

2019

Banknoty

6 919

5 156

5 601

6 467

Monety

1 490

1 273

825

718

Ogóáem

8 409

6 429

6 426

7 185

ródÙo: dane NBP.

NajwaČniejsze dziaÙania w 2019 r.:

 wprowadzenie do obiegu kolejnego banknotu z nowym zabezpieczeniem przed zabrudzeniami,
 prace nad wprowadzeniem do obiegu monet ze zmienionego materiaÙu,
 kontynuowanie zmian majcych na celu usprawnienie krajowego obrotu gotówkowego.
i dostaw¿.
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5. Zarzdzanie rezerwami dewizowymi33
Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim bank centralny gromadzi rezerwy
dewizowe i zarzdza nimi, a takČe podejmuje czynnoïci majce na celu zapewnienie bezpieczeÚstwa
obrotu dewizowego i pÙynnoïci pÙatniczej kraju. W warunkach pÙynnego kursu walutowego rezerwy
dewizowe sÙuČ przede wszystkim wzmocnieniu wiarygodnoïci finansowej kraju, przez co
przyczyniaj si¿ do obniČenia kosztu finansowania na rynkach globalnych i zmiennoïci kursu zÙotego,
a takČe do ograniczenia ryzyka gwaÙtownego odpÙywu kapitaÙu. Incydentalnie mog by° wykorzystane
do wsparcia stabilnoïci rynków finansowych lub sektora bankowego w przypadku znacznych
zaburzeÚ ich funkcjonowania.

Poziom oficjalnych aktywów rezerwowych
W 2019 r. oficjalne aktywa rezerwowe34 NBP wzrosÙy:

ƺ w przeliczeniu na euro o 12,2 mld (12,0%), do 114,5 mld euro,
ƺ w przeliczeniu na dolary o 11,4 mld (9,8%), do 128,4 mld dolarów,
ƺ w przeliczeniu na zÙote o 47,9 mld (10,9%), do 487,6 mld zÙ.
Do wzrostu oficjalnych aktywów rezerwowych w najwi¿kszym stopniu przyczyniÙy si¿: dodatnie saldo
przepÙywów zewn¿trznych, dochód uzyskany z inwestowania rezerw i zmiany relacji kursowych.
Wykres 6. Oficjalne aktywa rezerwowe w latach 2016—2019 (stan na koniec danego roku)

ródÙo: dane NBP.

Zadania z tego obszaru s realizowane m.in. na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 oraz art. 52 ustawy o Narodowym Banku Polskim.
Zgodnie z definicj Mi¿dzynarodowego Funduszu Walutowego do oficjalnych aktywów rezerwowych zalicza si¿ Ùatwo
rozporzdzalne, pÙynne aktywa zagraniczne posiadane przez bank centralny. Kategoria ta obejmuje zÙoto monetarne, specjalne
prawa cignienia (SDR), pozycj¿ rezerwow w MFW oraz aktywa w walutach obcych, gÙównie w formie papierów
wartoïciowych, lokat i gotówki.

33
34
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Strategia zarzdzania rezerwami dewizowymi35
Priorytetem w zarzdzaniu rezerwami dewizowymi jest zapewnienie bezpieczeÚstwa inwestowanych
ïrodków oraz ich niezb¿dnej pÙynnoïci. Narodowy Bank Polski, speÙniajc te kryteria, podejmuje
jednoczeïnie dziaÙania sÙuČce podwyČszeniu dochodowoïci rezerw.
DČc do wzmocnienia bezpieczeÚstwa finansowego Polski, w 2019 r. Zarzd NBP, uwzgl¿dniajc
uwarunkowania rynkowe oraz wielkoï° rezerw dewizowych, podjÙ strategiczn decyzj¿
o zwi¿kszeniu zasobu zÙota o 100 ton (do 228,6 ton). W wyniku dokonanego zakupu udziaÙ zÙota
w oficjalnych aktywach rezerwowych NBP wzrósÙ do 8,7% na koniec 2019 r. (wobec 4,5% na koniec
2018 r.).
Znaczne zwi¿kszenie zasobu zÙota skÙoniÙo Zarzd NBP do podj¿cia decyzji o dywersyfikacji miejsc jego
przechowywania. W 2019 r. prawie poÙowa zasobu, tj. 100 ton, zostaÙa przeniesiona z Banku Anglii
do skarbców NBP na terenie Polski. Dywersyfikacja miejsc przechowywania zÙota jest cz¿sto stosowana
przez banki centralne w ramach zarzdzania ryzykiem.
Jednoczeïnie biorc pod uwag¿ analizy globalnych perspektyw makroekonomicznych, prognozy
rozwoju sytuacji na ïwiatowych rynkach finansowych oraz wyniki analizy optymalizacyjnej
i symulacyjnej Zarzd NBP podjÙ decyzj¿ o zmianie struktury walutowej benchmarku strategicznego
(zwi¿kszenie zaangaČowania w USD i ograniczenie udziaÙu EUR), co pozytywnie wpÙyn¿Ùo
na stop¿ zwrotu z rezerw. Po zmianie struktura walutowa obejmuje: 51% USD, 20% EUR, 12% GBP,
8% AUD, 6% NOK i 3% NZD. Z kolei modified duration36 benchmarku strategicznego zostaÙo utrzymane
na poziomie zbliČonym do obowizujcego w 2018 r. (2,1).
Wykres 7. Struktura walutowa rezerw w latach 2016—2019 (stan na koniec danego roku)

ródÙo: dane NBP.

35

Bez uwzgl¿dnienia ïrodków walutowych na rachunkach MF w NBP.
Modified duration stanowi miar¿ ryzyka stopy procentowej, okreïlajc wraČliwoï° wartoïci portfeli inwestycyjnych na zmiany
rentownoïci instrumentów finansowych.
36

40

Narodowy Bank Polski

Zarzdzanie rezerwami dewizowymi

Najwi¿ksz cz¿ï° rezerw dewizowych NBP inwestuje w rzdowe papiery wartoïciowe krajów
o wysokim ratingu, charakteryzujce si¿ najwyČszym stopniem bezpieczeÚstwa i pÙynnoïci. W celu
podwyČszenia dochodowoïci rezerw w 2019 r. zwi¿kszono zaangaČowanie w pozarzdowe papiery
wartoïciowe (Wykres 7), gÙównie emitowane przez europejskie agencje rzdowe. Niewielka cz¿ï°
rezerw jest inwestowana w obligacje korporacyjne USD, a takČe utrzymywana w postaci
krótkoterminowych lokat w bankach o wysokiej wiarygodnoïci kredytowej. Ponadto przy zarzdzaniu
pozycj modified duration portfeli inwestycyjnych wykorzystywane s transakcje futures.
Wykres 8. UdziaÙ instrumentów inwestycyjnych w rezerwach dewizowych NBP z wyÙczeniem zÙota
(stan na koniec danego roku)

ródÙo: dane NBP.

Zarzdzanie ryzykiem finansowym w procesie zarzdzania rezerwami dewizowymi
Jednym z waČniejszych elementów zarzdzania rezerwami dewizowymi jest zarzdzanie ryzykiem
towarzyszcym dokonywanym inwestycjom. Jego podstaw¿ stanowi system limitów i ograniczeÚ
inwestycyjnych.
Tabela 4. Ograniczenia inwestycyjne obowizujce w zarzdzaniu ryzykiem finansowym w NBP
Ryzyko

Metody ograniczania

Kredytowe

Ograniczenie udziaáu transakcji lokacyjnych i obligacji korporacyjnych w rezerwach
Kryteria wyboru kontrahentów i bieĪące monitorowanie ich wiarygodnoĞci kredytowej
Limity dla kontrahentów transakcji lokacyjnych i wymiany walutowej
Ograniczenie terminu zapadalnoĞci transakcji lokacyjnych
Minimalny wymagany rating papierów wartoĞciowych
Limity dla emitentów papierów wartoĞciowych
Zabezpieczenia w transakcjach lokacyjnych z przyrzeczeniem odkupu papierów
wartoĞciowych

Kursowe

Struktura walutowa Strategicznej Alokacji Aktywów wraz z przedziaáami wahaĔ okreĞlającymi
zakres aktywnej polityki inwestycyjnej
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Ryzyko

Metody ograniczania

Stopy procentowej

Poziom modified duration Strategicznej Alokacji Aktywów wraz z przedziaáami wahaĔ
okreĞlającymi zakres aktywnej polityki inwestycyjnej

PáynnoĞci

Inwestowanie na rynkach finansowych charakteryzujących siĊ wysoką páynnoĞcią
Ograniczenie udziaáu transakcji lokacyjnych
Kryteria wyboru papierów wartoĞciowych

ródÙo: dane NBP.

Stopa zwrotu z rezerw walutowych37
Wysokoï°

stopy

zwrotu

z

inwestowania

rezerw

walutowych

zaleČy

przede

wszystkim

od uwarunkowaÚ rynkowych: zmian kursów walutowych, poziomu rentownoïci oraz zmian cen
instrumentów inwestycyjnych.
W 2019 r. stopa zwrotu z inwestowania rezerw walutowych liczona w walucie instrumentów38 wyniosÙa
2,3%, tj. o 1,2 pkt proc. wi¿cej niČ w 2018 r. NajwyČszy w ostatnich latach poziom dochodowoïci rezerw
wizaÙ si¿ ze spadkiem rentownoïci (czyli wzrostem cen) papierów rzdowych na wszystkich rynkach
(Wykres 9, Wykres 10).
Wykres 9. Stopa zwrotu z rezerw walutowych NBP bez uwzgl¿dniania wpÙywu zmian kursów
walutowych w latach 2016ȭ2019 (w %)

ródÙo: dane NBP.

Rezerwy walutowe odpowiadaj rezerwom dewizowym z wyÙczeniem zÙota.
Stopa zwrotu z rezerw walutowych w walucie poszczególnych portfeli inwestycyjnych jest wyliczana na podstawie dziennych
zmian wartoïci rynkowej instrumentów.
37
38
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Wykres 10. Zmiany rentownoïci 2-letnich i 10-letnich papierów rzdowych na gÙównych rynkach
w 2019 r. (w punktach bazowych)

ródÙo: dane NBP.

W 2019 r. stopa zwrotu z rezerw wyliczona w zÙotych39 wyniosÙa 3,2% (Wykres 11), do czego przyczyniÙa
si¿ aprecjacja wi¿kszoïci walut rezerwowych wzgl¿dem zÙotego40 (Wykres 12). W kierunku umocnienia
si¿ walut rezerwowych wobec zÙotego, zwÙaszcza w III kwartale 2019 r., oddziaÙywaÙo przede
wszystkim pogorszenie si¿ nastawienia inwestorów do walut gospodarek wschodzcych w sytuacji
globalnego wzrostu awersji do ryzyka zwizanego z konfliktem handlowym pomi¿dzy USA i Chinami
oraz wzrostem obaw o perspektywy ïwiatowej gospodarki.
Wykres 11. Stopa zwrotu z rezerw walutowych z uwzgl¿dnieniem wpÙywu zmian kursów
walutowych w latach 2016ȭ2019 (w %)

ródÙo: dane NBP.

39

Stopa zwrotu z rezerw walutowych w zÙotych dodatkowo uwzgl¿dnia wpÙyw zmian kursów walut rezerwowych w relacji
do zÙotego.
40 Wzrost kursów: GBP/PLN o 4,3%, NZD/PLN o 1,3%, USD/PLN o 1,0% i AUD/PLN o 0,3%, spadek kursów: EUR/PLN o 1,0%
i NOK/PLN o 0,1% (kursy ïrednie NBP).
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Wykres 12. Zmiany kursów gÙównych walut rezerwowych w relacji do zÙotego w 2018 i 2019 r. (w %)

ródÙo: dane NBP.

Dochód z dziaÙalnoïci inwestycyjnej
W 2019 r. dochód z dziaÙalnoïci inwestycyjnej zwizanej z zarzdzaniem rezerwami dewizowymi,
bez uwzgl¿dnienia zrealizowanych i niezrealizowanych róČnic kursowych, wyniósÙ 7,6 mld zÙ
(w 2018 r. — 3,0 mld zÙ). ZÙoČyÙ si¿ na to gÙównie dodatni wynik z tytuÙu odsetek, dyskonta
i premii od dÙuČnych papierów wartoïciowych i lokat w wysokoïci 4,8 mld zÙ oraz dodatni wynik
z transakcji dÙuČnymi papierami wartoïciowymi — 3,2 mld zÙ.
Wynik z tytuÙu zrealizowanych róČnic kursowych wyniósÙ w 2019 r. 5,7 mld zÙ, natomiast koszty
niezrealizowane z wyceny kursowej zasobów walut obcych — 0,1 mld zÙ41.
NajwaČniejsze dziaÙania w 2019 r.:

 zwi¿kszenie zasobu zÙota NBP o 100 ton i sprowadzenie nowo zakupionego kruszcu do Polski,
 zmiany struktury walutowej i inwestycyjnej rezerw, przyczyniajce si¿ do podwyČszenia
ich dochodowoïci.

Zgodnie z zasadami rachunkowoïci NBP dodatnie róČnice z wyceny kursowej (przychody niezrealizowane) nie wpÙywaj
na wynik finansowy NBP, lecz s ujmowane w pasywach bilansu NBP. Koszty z tytuÙu niezrealizowanych ujemnych róČnic
z wyceny kursowej pomniejszaj natomiast wynik finansowy NBP, podobnie jak koszty z tytuÙu zrealizowanych róČnic
kursowych.

41
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6. DziaÙalnoï° dewizowa42
DziaÙalnoï° dewizowa polega na prowadzeniu rejestru dziaÙalnoïci kantorowej, wydawaniu decyzji
w sprawach dewizowych oraz kontroli: dziaÙalnoïci kantorowej, w tym w zakresie wypeÙnienia
obowizków naÙoČonych ustaw o przeciwdziaÙaniu praniu pieni¿dzy oraz finansowaniu terroryzmu,
korzystania z udzielonych indywidualnych zezwoleÚ dewizowych oraz wykonania przez rezydentów
i przedsi¿biorców prowadzcych dziaÙalnoï° kantorow obowizku sprawozdawczego na potrzeby
bilansu pÙatniczego i mi¿dzynarodowej pozycji inwestycyjnej. Celem tej dziaÙalnoïci jest zapewnienie
bezpieczeÚstwa obrotu dewizowego.

Rejestr dziaÙalnoïci kantorowej
W 2019 r. dokonano 827 wpisów do rejestru dziaÙalnoïci kantorowej (w 2018 r. — 779), z tego
150 wpisów dotyczyÙo nowych przedsi¿biorców rozpoczynajcych dziaÙalnoï° (w 2018 r. — 138).
PozostaÙe wpisy polegaÙy na wykreïleniu wpisanych przedsi¿biorców oraz zmianie danych wpisanych
do rejestru.
WedÙug stanu na 31 grudnia 2019 r. w Polsce dziaÙaÙy 4844 kantory (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.
— 4873).

Decyzje w sprawach dewizowych
W 2019 r. wydano ogóÙem 35 decyzji dewizowych, z tego 23 zezwolenia i 12 innych decyzji
(w 2018 r. — 28 decyzji dewizowych).
Zezwolenia zostaÙy udzielone na odstpienie od ograniczeÚ w zakresie dokonywania obrotu
dewizowego z nierezydentami z krajów nienaleČcych do UE, OECD oraz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (European Economic Area). Decyzje dotyczyÙy podwyČszenia kwoty przekazu
za granic¿, przedÙuČenia terminu waČnoïci zezwolenia i umorzenia post¿powania z uwagi na jego
bezprzedmiotowoï°.

42

Zadania z tego obszaru s realizowane m.in. na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3 i art. 52 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim,
art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziaÙaniu praniu pieni¿dzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1115, z póĊn. zm.) oraz przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz.U. z 2019 r. poz.
160).
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Kontrola obrotu dewizowego
Kontrol prowadzon przez Prezesa NBP w 2019 r. zostali obj¿ci rezydenci podlegajcy obowizkowi
przekazywania NBP danych niezb¿dnych do sporzdzania bilansu pÙatniczego i mi¿dzynarodowej
pozycji inwestycyjnej oraz podmioty gospodarcze prowadzce dziaÙalnoï° kantorow.
W 2019 r. przeprowadzono ogóÙem 1366 kontroli (w 2018 r. — 1415), w tym:

ƺ 568 kontroli w zakresie wykonywania obowizku sprawozdawczego na potrzeby bilansu
pÙatniczego (w 2018 r. — 1011),
ƺ 797 kontroli dziaÙalnoïci kantorowej (w 2018 r. — 402),
ƺ jedn kontrol¿ realizacji indywidualnego zezwolenia dewizowego (w 2018 r. — 2).
NieprawidÙowoïci stwierdzono w toku 565 kontroli, czyli w 41% wszystkich przeprowadzonych
kontroli (w 2018 r. — 35%), w tym podczas:

ƺ 246 kontroli wykonywania obowizku sprawozdawczego na potrzeby bilansu pÙatniczego
(w 2018 r. — 353),
ƺ 319 kontroli dziaÙalnoïci kantorowej (w 2018 r. — 142).
Po stwierdzeniu nieprawidÙowoïci do kierowników kontrolowanych jednostek wystosowano zalecenia
pokontrolne. W jednym przypadku raČcego naruszenia warunków wykonywania dziaÙalnoïci
kantorowej wydano decyzj¿ o zakazie wykonywania takiej dziaÙalnoïci i wykreïleniu z rejestru
dziaÙalnoïci kantorowej. Wydano równieČ 6 decyzji o naÙoČeniu kary pieni¿Čnej w zwizku
ze stwierdzeniem niedopeÙnienia przez podmioty prowadzce dziaÙalnoï° kantorow obowizków
wskazanych w ustawie o przeciwdziaÙaniu praniu pieni¿dzy oraz finansowaniu terroryzmu.
NBP zawiadomiÙ wÙaïciwe organy finansowe o 577 przypadkach naruszenia prawa. Po
przeprowadzeniu stosownych post¿powaÚ urz¿dy skarbowe i urz¿dy celno-skarbowe poinformowaÙy
NBP o ukaraniu 95 podmiotów, o 204 przypadkach zÙoČenia tzw. czynnego Čalu43 oraz o 2 przypadkach
wyraČenia zgody na dobrowolne poddanie si¿ odpowiedzialnoïci. Wyniki wszystkich kontroli
w zakresie wypeÙniania przez przedsi¿biorców prowadzcych dziaÙalnoï° kantorow obowizków
okreïlonych w ustawie o przeciwdziaÙaniu praniu pieni¿dzy oraz finansowaniu terroryzmu zostaÙy
przekazane Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

43

W myïl art. 16 § 1 Ustawy z dnia 10 wrzeïnia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19) nie podlega karze
za przest¿pstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popeÙnieniu czynu zabronionego zawiadomiÙ o tym
organ powoÙany do ïcigania, ujawniajc istotne okolicznoïci tego czynu, w szczególnoïci osoby wspóÙdziaÙajce w jego
popeÙnieniu.
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Podejmowane przez NBP dziaÙania kontrolne zapewniaj:

ƺ zgodnoï° obrotu wartoïciami dewizowymi w kantorach z zasadami prowadzenia dziaÙalnoïci
regulowanej,
ƺ prawidÙowe wypeÙnianie obowizków w zakresie przeciwdziaÙania praniu pieni¿dzy
i finansowaniu terroryzmu,
ƺ zgodnoï° przekazywanych przez sprawozdawców danych do bilansu pÙatniczego z dokumentami
ĊródÙowymi.
NajwaČniejsze dziaÙania w 2019 r.:

 przeprowadzenie 1366 kontroli dewizowych,
 wydanie 35 decyzji dewizowych.
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7. DziaÙania na rzecz systemu pÙatniczego44
DziaÙania Narodowego Banku Polskiego na rzecz systemu pÙatniczego obejmuj:

ƺ dziaÙania operacyjne, w tym prowadzenie systemów pÙatnoïci i przeprowadzanie rozrachunków
mi¿dzybankowych,
ƺ dziaÙania w zakresie polityki i rozwoju systemu pÙatniczego, w tym organizowanie rozliczeÚ
pieni¿Čnych i przygotowywanie odpowiednich regulacji prawnych,
ƺ nadzór nad infrastruktur systemu pÙatniczego.
Celem Narodowego Banku Polskiego jest zapewnienie sprawnego dziaÙania systemu pÙatniczego,
umoČliwiajcego szybki i bezpieczny transfer ïrodków pieni¿Čnych pomi¿dzy osobami fizycznymi,
podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi lub innymi podmiotami, które s stronami
pÙatnoïci.

Realizacja zadaÚ operacyjnych
ObsÙuga rachunków w systemie SORBNET2
System SORBNET2 jest systemem pÙatnoïci typu RTGS. SÙuČy gÙównie do prowadzenia rachunków
bieČcych banków i dokonywania rozrachunku mi¿dzybankowego pÙatnoïci w zÙotych. W systemie
RTGS zlecenia pÙatnicze s realizowane zgodnie z zasad rozrachunku brutto (przetwarzanie zleceÚ
pojedynczo, bez ich wzajemnego kompensowania) oraz zasad rozrachunku w czasie rzeczywistym
(przetwarzanie zleceÚ na bieČco w cigu dnia, a nie w wyznaczonych godzinach).
WedÙug stanu na 31 grudnia 2019 r. w systemie SORBNET2 prowadzono rachunki bieČce w zÙotych
dla 44 banków (w 2018 r. — 44), rachunek bieČcy KSKOK oraz rachunki KIR SA, KDPW SA
i KDPW_CCP SA. W 2019 r. 2 rachunki bieČce w zÙotych zostaÙy otwarte45, a 2 zamkni¿to46.
W 2019 r. w systemie SORBNET2 zrealizowano 4,4 mln zleceÚ (w 2018 r. — 4,3 mln) na kwot¿ 79,3 bln
zÙ (w 2018 r. — 77,9 bln zÙ). Oznacza to wzrost liczby zrealizowanych zleceÚ o 144 tys. (3,4%) oraz wzrost
ich wartoïci o 1,4 bln zÙ (1,8%) w stosunku do 2018 r. grednia wartoï° pojedynczego zlecenia w 2019 r.
wyniosÙa 18 mln zÙ (w 2018 r. — 18,3 mln zÙ) i spadÙa o 1,5% w stosunku do poprzedniego roku.

Zadania z tego obszaru s realizowane m.in. na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1, 6 i 6a ustawy o Narodowym Banku Polskim,
a takČe Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostatecznoïci rozrachunku w systemach pÙatnoïci i systemach rozrachunku papierów
wartoïciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212).
45 W dniu 18 lutego 2019 r. zostaÙ otwarty rachunek bieČcy dla Bank of China (Luxembourg) SA SpóÙka Akcyjna OddziaÙ
w Polsce. W dniu 30 wrzeïnia 2019 r. otwarto rachunek bieČcy dla Banku SpóÙdzielczego RzemiosÙa w Krakowie.
46 W dniu 18 lutego 2019 r. zostaÙ zamkni¿ty rachunek bieČcy RBS Bank (Polska) SA. W dniu 30 wrzeïnia 2019 r. zostaÙ zamkni¿ty
rachunek bieČcy Euro Banku SA w zwizku z poÙczeniem go z Bankiem Millennium SA.
44
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ObsÙuga rachunków w euro w systemie TARGET2-NBP
System TARGET2-NBP stanowi polski komponent systemu TARGET2 — paneuropejskiego systemu
RTGS sÙuČcego do przeprowadzania rozrachunku pÙatnoïci w euro. WedÙug stanu na 31 grudnia
2019 r. w systemie TARGET2-NBP prowadzono rachunki w euro dla 20 podmiotów: NBP, KIR SA,
KDPW SA i KDPW_CCP SA oraz dla 16 banków (na koniec 2018 r. – dla 17 banków)47.
W 2019 r. w systemie TARGET2-NBP zrealizowano 1,7 mln operacji na Ùczn kwot¿ 1,7 bln euro.
W porównaniu z 2018 r. liczba zrealizowanych operacji wzrosÙa o 51,3 tys. (tj. o 3,2%), a ich wartoï°
zwi¿kszyÙa si¿ o 267,8 mld euro (tj. o 18,5%). grednia wartoï° pojedynczego zlecenia wyniosÙa 1,0 mln
euro i wzrosÙa o 14,9% w porównaniu z 2018 r.

DziaÙania w zakresie polityki i rozwoju systemu pÙatniczego
DziaÙania regulacyjne, standaryzacyjne i badawcze
W ramach dziaÙaÚ regulacyjnych dotyczcych systemu pÙatniczego w 2019 r.:

 Prezes NBP wydaÙ zarzdzenie majce na celu doprecyzowanie zasad post¿powania
z numerami rozliczeniowymi i numerami rachunków bankowych w przypadku zastosowania
instrumentu przymusowej restrukturyzacji wobec banków zagroČonych niewypÙacalnoïci48.
 NBP uczestniczyÙ w pracach legislacyjnych, które dotyczyÙy:
ƺ peÙniejszego uregulowania statusu prawnego akceptacji gotówki na terytorium RP – NBP
zaproponowaÙ zmiany ustawodawcze majce na celu zagwarantowanie konsumentom prawa
wyboru dogodnej metody pÙatnoïci49,
ƺ przepisów dotyczcych sposobu tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania
i zabezpieczania dokumentów zwizanych z czynnoïciami bankowymi, sporzdzanych
na informatycznych noïnikach danych50,
ƺ zwi¿kszenia wykorzystania systemów pÙatnoïci do przekazywania skÙadek na ubezpieczenia
spoÙeczne i obj¿cie nim wszystkich systemów pÙatnoïci w rozumieniu ustawy o ostatecznoïci
rozrachunku w systemach pÙatnoïci i systemach rozrachunku papierów wartoïciowych
oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami51..
W 2019 r. NBP opracowaÙ projekt opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny normy
PN-ISO/IEC 7064:2019 Technika informatyczna — Techniki bezpieczeÚstwa — Systemy znaków
W dniu 8 listopada 2019 r. zostaÙ zamkni¿ty rachunek bieČcy dla BNP Paribas Bank Polska SA.
Zarzdzenie nr 22/2019 Prezesa NBP z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniajce zarzdzenie w sprawie sposobu numeracji banków
i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP poz. 7). Tekst jednolity zarzdzenia zostaÙ ogÙoszony obwieszczeniem Prezesa
Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogÙoszenia jednolitego tekstu zarzdzenia Prezesa NBP
w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP poz. 9).
49 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwizku z rozwojem pÙatnoïci bezgotówkowych (UD329; KRM-10-26-18).
50 Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentów zwizanych z czynnoïciami bankowymi, sporzdzanych
na informatycznych noïnikach danych (RD35; KRM-110-8-20).
51 Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeÚ spoÙecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2550).
47
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kontrolnych. Norma ma zastosowanie m.in. do wyznaczania i sprawdzania liczby kontrolnej
w numerach rachunków pÙatniczych, co przyczynia si¿ do wyeliminowania moČliwoïci bÙ¿dnego
wprowadzenia takiego numeru w bankowych systemach transakcyjnych.
W 2019 r. NBP opublikowaÙ na stronie internetowej NBP raport prezentujcy wyniki projektu
badawczego prowadzonego w latach 2015—2018 dotyczcego kosztów instrumentów pÙatniczych
na polskim rynku.
Rozwój krajowych wysokokwotowych systemów pÙatnoïci
W 2019 r. podj¿to nast¿pujce dziaÙania sÙuČce rozwojowi krajowych wysokokwotowych systemów
pÙatnoïci:

 W ramach systemu SORBNET2 wprowadzono zmiany funkcjonalne i technologiczne,
usprawniajce dziaÙanie systemu.
 Rozpocz¿to prace zwizane z udziaÙem NBP w koordynowanej przez EBC konsolidacji systemu
TARGET2 z platform TARGET2-Securities (T2S). Celem konsolidacji jest uruchomienie w 2021 r.
nowego systemu RTGS w euro. W pracach bior udziaÙ wszystkie banki centralne uczestniczce
w systemie TARGET2, a takČe uczestnicy krajowych komponentów systemu TARGET2. W 2019 r.
prowadzono w NBP analizy wymagaÚ biznesowych, funkcjonalnych i informatycznych
zwizanych z wprowadzeniem nowego systemu.
DziaÙania w zakresie schematu SEPA
W 2019 r. NBP kontynuowaÙ ïwiadczenie dla zainteresowanych banków usÙugi poïrednictwa
w

dost¿pie

do

paneuropejskiej

izby

rozliczeniowej

STEP2,

umoČliwiajc

im

rozliczanie

transgranicznych poleceÚ przelewu w euro w schemacie SEPA Credit Transfer (SCT) .
52

DziaÙalnoï° Rady ds. Systemu PÙatniczego
Rada ds. Systemu PÙatniczego, organ opiniodawczo-doradczy przy Zarzdzie NBP, zajmuje si¿ bieČc
analiz i ocen polskiego systemu pÙatniczego oraz dziaÙa na rzecz rozwoju tego systemu.
W 2019 r. Rada omawiaÙa w szczególnoïci nast¿pujce zagadnienia:

ƺ zakres dziaÙaÚ na rzecz rozwoju na polskim rynku kart przedpÙaconych i instrumentów pienidza
elektronicznego,
ƺ planowane przez KIR SA uruchomienie usÙugi pÙatnoïci natychmiastowych w euro,

52

Na koniec 2019 r. z tego poïrednictwa korzystaÙo 18 banków.
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ƺ zasadnoï° wdroČenia w wybranych systemach pÙatnoïci nowego standardu komunikatów,
zgodnego z norm ISO 20022 (ISO 20022: UsÙugi finansowe — uniwersalny schemat komunikatów
branČy finansowej),
ƺ wyniki realizacji programu Polska Bezgotówkowa,
ƺ zakres wdroČenia przez polskie banki dyrektywy w sprawie usÙug pÙatniczych w ramach rynku
wewn¿trznego (PSD2), w tym stopieÚ wykorzystania standardu interfejsu komunikacyjnego
PolishAPI (rozwizanie umoČliwiajce stronom trzecim ïwiadczenie usÙug dzi¿ki dost¿powi
do rachunków pÙatniczych klienta),
ƺ plany rozwoju systemu rozliczeÚ i rozrachunku prowadzonego przez grup¿ kapitaÙow KDPW
w zwizku ze zmianami regulacji i potrzebami rynku,
ƺ prace KIR SA dotyczce powszechnego stosowania elektronicznej identyfikacji i usÙug zaufania
w sektorach komercyjnym i publicznym.

Nadzór nad infrastruktur systemu pÙatniczego
Sprawowanie przez NBP nadzoru systemowego nad systemem pÙatniczym ma na celu
minimalizowanie ryzyka zwizanego z ewentualnymi zakÙóceniami w funkcjonowaniu systemów
i usÙug tworzcych infrastruktur¿ systemu pÙatniczego, tj. systemów pÙatnoïci, schematów pÙatniczych,
systemów rozliczeÚ i rozrachunku papierów wartoïciowych oraz ïwiadczonej przez krajowe instytucje
pÙatnicze

usÙugi

acquiring.

Sprawowany

przez

NBP

nadzór

systemowy

przyczynia

si¿

do zapewnienia stabilnoïci systemu finansowego.
W 2019 r. dziaÙaniami nadzorczymi NBP byÙy obj¿te nast¿pujce sektory systemu pÙatniczego:

 Systemy pÙatnoïci. Prezes NBP wydaÙ 6 zezwoleÚ na wprowadzenie zmian w zasadach
funkcjonowania systemów pÙatnoïci. W NBP prowadzono dziaÙania zwizane z przygotowaniem
oceny systemu pÙatnoïci Elixir, którego operatorem jest KIR SA.
 Schematy pÙatnicze. Prezes NBP wydaÙ jedno zezwolenie na prowadzenie schematu pÙatniczego
na terytorium Polski oraz 6 zezwoleÚ na wprowadzenie zmian w zasadach funkcjonowania
schematów pÙatniczych. Rozpocz¿to ocen¿ zasad funkcjonowania schematów pÙatniczych
(systemów kart pÙatniczych) Visa Europe i Mastercard pod ktem ich zgodnoïci z przepisami
unijnymi dotyczcymi rozdzielnoïci podmiotów obsÙugujcych transakcje53.
 UsÙuga pÙatnicza acquiring (usÙuga poïrednictwa w autoryzacji pÙatnoïci bezgotówkowych). Prezes
NBP, na wniosek KNF, wydaÙ jedn opini¿ dotyczc ïwiadczenia tej usÙugi.
 Systemy rozrachunku i rozliczeÚ papierów wartoïciowych. Prezes NBP, na wniosek KNF, wydaÙ
9 opinii dotyczcych zmian regulaminów okreïlajcych zasady funkcjonowania systemów
53

Rozporzdzenie delegowane Komisji (UE) 2018/72 z dnia 4 paĊdziernika 2017 r. uzupeÙniajce rozporzdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 w sprawie opÙat interchange w odniesieniu do transakcji pÙatniczych realizowanych
w oparciu o kart¿ w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych ustanawiajcych wymogi, które musz speÙnia°
systemy kart pÙatniczych i podmioty obsÙugujce transakcje w celu zapewnienia stosowania wymogów niezaleČnoïci pod
wzgl¿dem rachunkowoïci, organizacji i procedury podejmowania decyzji (Dz. Urz. UE L 13 z 18 stycznia 2018 r.), wydane jako
akt wykonawczy do rozporzdzenia w sprawie opÙat interchange w odniesieniu do transakcji pÙatniczych realizowanych
w oparciu o kart¿.
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rozrachunku i rozliczeÚ papierów wartoïciowych. Przedstawiciele NBP brali udziaÙ w pracach
kolegium nadzorczego, które wydaÙo pozytywn opini¿ w sprawie wniosku KDPW_CCP SA
o rozszerzenie zezwolenia na prowadzenie dziaÙalnoïci o rozliczenia i rozrachunek transakcji
sprzedaČy uprawnieÚ do emisji, oraz wspóÙpracowali z KNF w zakresie badania wniosku KDPW
SA o wydanie zezwolenia na prowadzenie dziaÙalnoïci w charakterze centralnego depozytu
papierów wartoïciowych. Pozytywnym wynikiem zakoÚczono przegld realizacji rekomendacji
sformuÙowanych w raporcie koÚcowym z oceny systemu SKARBNET4 z 2018 r. pod ktem
speÙniania wymogów rozporzdzenia CSDR54.
Ponadto:

 Kontynuowano55 badanie odpornoïci polskiego systemu pÙatniczego w zakresie bezpieczeÚstwa
cybernetycznego, koordynowane przez EBC. Badaniem obj¿to systemowo waČne systemy
pÙatnoïci SORBNET2 i Elixir, system rozrachunku papierów wartoïciowych SKARBNET4 oraz
systemy rozrachunku i rozliczeÚ papierów wartoïciowych prowadzone przez grup¿ kapitaÙow
KDPW.
 Zarzd NBP przyjÙ zaktualizowany dokument pt. Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski
nadzoru systemowego w zakresie systemu pÙatniczego. GÙówna zmiana polegaÙa na uznaniu przez NBP
opracowanych w ramach ESBC wymagaÚ w zakresie odpornoïci cybernetycznej wobec
infrastruktur rynku finansowego56 za wytyczn uzupeÙniajc stosowan w ramach nadzoru nad
systemami pÙatnoïci.
 Zarzd NBP przyjÙ Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu pÙatniczego za 2018 rok,
który jest zbiorczym opracowaniem na temat nadzorowanej przez NBP infrastruktury rynku
pÙatniczego oraz dziaÙaÚ nadzorczych podejmowanych przez NBP. Zgodnie z decyzj Zarzdu
NBP raport ten b¿dzie cyklicznie udost¿pniany KSF-M.

NBP jako udziaÙowiec krajowych osób prawnych ïwiadczcych usÙugi na rzecz
instytucji finansowych
W 2019 r. NBP posiadaÙ akcje i udziaÙy w nast¿pujcych podmiotach krajowych57:

 Krajowym Depozycie Papierów Wartoïciowych SA z siedzib w Warszawie, który prowadzi
centralny depozyt papierów wartoïciowych oraz dokonuje rozrachunku transakcji tymi
papierami; KDPW SA posiada 100% akcji spóÙki KDPW_CCP SA, prowadzcej systemy rozliczeÚ
transakcji instrumentami finansowymi;
54 Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku
papierów wartoïciowych w UE i w sprawie centralnych depozytów papierów wartoïciowych oraz zmiany dyrektywy 98/26/WE,
dyrektywy 2014/65/UE oraz rozporzdzenia (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L 257 z 28 sierpnia 2014 r., str. 1).
55 Pierwsza edycja badania miaÙa miejsce w 2018 r.
56 Wymagania nadzorcze w zakresie odpornoïci cybernetycznej dla infrastruktur rynku finansowego (ang. CROE – Cyber
resilience oversight expectations for financial market infrastructures, EBC, grudzieÚ 2018 r.).
57 Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim NBP moČe by° udziaÙowcem albo akcjonariuszem innych osób
prawnych, które prowadz dziaÙalnoï° usÙugow na rzecz instytucji finansowych lub Skarbu PaÚstwa lub maj dla NBP istotne
znaczenie z punktu widzenia stabilnoïci krajowego systemu finansowego.
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 Krajowej Izbie Rozliczeniowej SA z siedzib w Warszawie, b¿dcej gÙówn instytucj
na krajowym rynku rozliczania pÙatnoïci detalicznych;
 spóÙce Bazy i Systemy Bankowe sp. z o.o. z siedzib w Bydgoszczy, która jest producentem
i integratorem rozwizaÚ informatycznych przeznaczonych przede wszystkim dla instytucji
sektora finansowego, w szczególnoïci bankowych i ubezpieczeniowych, oraz dla administracji
publicznej.
Tabela 5. Zestawienie posiadanych przez NBP akcji i udziaÙów w spóÙkach polskiego prawa
handlowego wedÙug stanu na 31 grudnia 2019 r.
Kapitaá zakáadowy (w zá)

Liczba posiadanych przez
NBP akcji/udziaáów

Udziaá NBP
w kapitale zakáadowym
(w %)

Krajowy Depozyt Papierów
WartoĞciowych SA

21 000 000

7 000

33,33

Krajowa Izba Rozliczeniowa
SA

5 445 000

3 750

34,44

Bazy i Systemy Bankowe
sp. z o.o.

10 000 000

1 000

100,00

Nazwa podmiotu

ródÙo: dane NBP.

NajwaČniejsze dziaÙania w 2019 r.:

 zainicjowanie przez NBP zmian prawnych majcych na celu peÙniejsze uregulowanie prawnego
statusu akceptacji gotówki,
 wprowadzenie zmian w systemie SORBNET2 usprawniajcych jego dziaÙanie,
 rozpocz¿cie prac zwizanych z konsolidacj systemu TARGET2 z platform T2S,
 opublikowanie wyników projektu badawczego dotyczcego kosztów instrumentów pÙatniczych
na polskim rynku,
 pozytywna ocena zgodnoïci zasad funkcjonowania systemu SKARBNET4 z przepisami
rozporzdzenia CSDR.
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8. ObsÙuga Skarbu PaÚstwa58
Zadania realizowane przez Narodowy Bank Polski w ramach obsÙugi Skarbu PaÚstwa obejmuj:
obsÙug¿ bankow rachunków budČetu paÚstwa, obsÙug¿ zobowizaÚ i naleČnoïci zagranicznych
budČetu paÚstwa, obrót skarbowymi papierami wartoïciowymi oraz dziaÙania na rzecz zarzdzania
dÙugiem publicznym, w szczególnoïci dÙugiem Skarbu PaÚstwa.

Rachunki bankowe prowadzone przez NBP
W 2019 r. NBP prowadziÙ rachunki bankowe wymienione w art. 196 ustawy o finansach publicznych,
przede wszystkim centralny rachunek bieČcy budČetu paÚstwa, a takČe rachunki bieČce i pomocnicze
paÚstwowych jednostek budČetowych oraz urz¿dów obsÙugujcych organy podatkowe, w tym tzw.
rachunki wspólne do gromadzenia okreïlonych rodzajów podatkowych i niepodatkowych dochodów
budČetu paÚstwa. Ponadto na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim NBP
prowadziÙ rachunki innych osób prawnych.
NBP prowadzi rachunki w zÙotych i walutach obcych, w tym rachunki sÙuČce do obsÙugi ïrodków
pochodzcych z budČetu UE. Prowadzi takČe rachunki lokat terminowych w zÙotych i walutach obcych.
WedÙug stanu na 31 grudnia 2019 r. NBP obsÙugiwaÙ 2956 klientów (w 2018 r. 2969), dla których
oddziaÙy okr¿gowe prowadziÙy 23 127 rachunków, w tym 8594 rachunki VAT (w 2018 r. odpowiednio
22 810 i 8445), z czego 5172 rachunki byÙy obsÙugiwane w ramach zast¿pczej obsÙugi kasowej
(6279 w 2018 r.)59.
ObsÙuga rachunków bankowych
Narodowy Bank Polski przeprowadzaÙ rozliczenia pieni¿Čne na rachunkach bankowych budČetu
paÚstwa w formie bezgotówkowej (przede wszystkim za poïrednictwem bankowoïci elektronicznej
NBP i mi¿dzysystemowego interfejsu B2B), a takČe w formie gotówkowej. W obsÙudze rachunków
bankowych strategicznych dla budČetu paÚstwa (np. centralnego rachunku bieČcego budČetu
paÚstwa, rachunku do pÙatnoïci skÙadkowych ZUS, rachunku do pÙatnoïci podatkowych)
wykorzystywano interfejs B2B, który zapewnia nowoczesny sposób komunikowania si¿ posiadacza
rachunku z NBP oraz wysokie bezpieczeÚstwo przekazywanych danych.
Liczba operacji przetworzonych w systemie informatycznym NBP sÙuČcym do prowadzenia
rachunków bankowych budČetu paÚstwa systematycznie wzrasta. W 2019 r. byÙo to 136,4 mln operacji
(w 2018 r. — 131,4 mln). Obserwowane w ostatnich latach procesy centralizacyjne w administracji
publicznej, zwizane z zamykaniem wybranych rachunków bankowych i przenoszeniem rozliczeÚ
Zadania z tego obszaru s realizowane m.in. na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4, art. 49, art. 51 i art. 52 ustawy o Narodowym Banku
Polskim, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z póĊn. zm.) i Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357).
59 Zast¿pcza obsÙuga kasowa jest prowadzona dla posiadaczy rachunków majcych siedzib¿ poza miastem, w którym znajduje
si¿ oddziaÙ okr¿gowy NBP.
58

54

Narodowy Bank Polski

ObsÙuga Skarbu PaÚstwa

na

tzw.

rachunki

wspólne,

do których obsÙugi

cz¿sto wykorzystuje si¿

mikrorachunki

(m.in. indywidualne rachunki skÙadkowe do wpÙat na rzecz ZUS), nie maj wpÙywu na liczb¿ transakcji.
Ponadto w 2019 r.:

 Kontynuowano unowoczeïnianie systemów informatycznych wspomagajcych bankow obsÙug¿
budČetu paÚstwa, wprowadzajc nowe funkcje, dostosowane do potrzeb posiadaczy rachunków.
 Wprowadzono zmiany w zast¿pczej obsÙudze kasowej umoČliwiajce wyeliminowanie z koÚcem
2019 r. wykorzystywania przez posiadaczy rachunków w NBP czeków gotówkowych, oraz
promowano inne wprowadzone w ostatnim czasie usÙugi, tj. karty pÙatnicze i elektroniczn
wypÙat¿ gotówki.
 W ramach zainicjowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w zakresie poboru i redystrybucji
podatków PIT, CIT i VAT prowadzono prace zwizane z uruchomieniem tzw. rachunku
wspólnego do gromadzenia podatkowych i niepodatkowych naleČnoïci budČetu paÚstwa,
obsÙugiwanego w nowym kanale B2B, z wykorzystaniem mikrorachunków, w tym
indywidualnych mikrorachunków podatkowych60.

ObsÙuga zobowizaÚ i naleČnoïci zagranicznych budČetu paÚstwa
Na podstawie umowy agencyjnej z 18 listopada 2016 r. zawartej z Ministrem Rozwoju i Finansów
Narodowy Bank Polski prowadziÙ w 2019 r. obsÙug¿ zobowizaÚ i naleČnoïci zagranicznych budČetu
paÚstwa z tytuÙu:

ƺ 53 poČyczek udzielonych Rzdowi RP przez mi¿dzynarodowe instytucje finansowe,
ƺ 73 gwarantowanych przez Rzd RP poČyczek i kredytów zagranicznych udzielonych podmiotom
krajowym,
ƺ udziaÙów Polski w 9 mi¿dzynarodowych instytucjach finansowych oraz zagranicznych naleČnoïci
udziaÙowych od jednej instytucji finansowej.
PeÙnic funkcj¿ depozytariusza Grupy Banku gwiatowego, NBP obsÙugiwaÙ 16 skryptów dÙuČnych
wystawionych przez Rzd RP w zwizku z czÙonkostwem Polski w instytucjach tej grupy finansowej.

ObsÙuga obrotu papierami wartoïciowymi
8.3.1. Przetargi papierów wartoïciowych
Jako agent emisji skarbowych papierów wartoïciowych NBP jest zobowizany do organizowania
przetargów sprzedaČy i odkupu bonów skarbowych oraz przetargów sprzedaČy, odkupu
i zamiany obligacji skarbowych. W 2019 r. zostaÙo przeprowadzonych:

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usÙug oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1520).
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 6 przetargów sprzedaČy obligacji skarbowych. Rcznie podaČ wyniosÙa 37,0 mld zÙ, popyt — 62,4
mld zÙ, sprzedaČ — 39,7 mld zÙ, w tym sprzedaČ dodatkowa 2,8 mld zÙ. Wi¿kszoï° obligacji
oferowanych przez MF stanowiÙy obligacje o staÙym oprocentowaniu, a ich sprzedaČ stanowiÙa
53,7% sprzedaČy ogóÙem.
 15 przetargów zamiany, na których MF odkupiÙo obligacje o wartoïci 77,0 mld zÙ, a sprzedaÙo
o wartoïci 77,7 mld zÙ, wartoï° zakupu gotówkowego wyniosÙa 45,5 mln zÙ; wi¿kszoï° obligacji
sprzedanych na przetargach to obligacje o staÙym oprocentowaniu — 49,9%.
W 2019 r. odbyÙ si¿ jeden przetarg odkupu obligacji nominowanych w dolarach — podaČ wyniosÙa
400 mln USD, popyt 309,6 mln USD, odkup 279,5 mln USD.
8.3.2. System Dealerów Skarbowych Papierów Wartoïciowych (DSPW)
W 2019 r., podobnie jak w poprzednich latach, NBP realizowaÙ zadania zwizane z systemem Dealerów
Skarbowych Papierów Wartoïciowych (DSPW)61. Na podstawie umowy zawartej z Ministrem
Finansów Narodowy Bank Polski:

ƺ udost¿pniaÙ Ministerstwu Finansów dane wykorzystywane do sporzdzania oceny aktywnoïci
banków peÙnicych funkcj¿ DSPW,
ƺ peÙniÙ funkcj¿ organizatora fixingu skarbowych papierów wartoïciowych62.

WspóÙpraca z Ministerstwem Finansów w ramach Komitetu Zarzdzania
DÙugiem Publicznym
W 2019 r. NBP wspóÙpracowaÙ z Ministerstwem Finansów w ramach Komitetu Zarzdzania DÙugiem
Publicznym. Celem wspóÙpracy jest wymiana informacji wykorzystywanych do koordynowania
polityki zarzdzania dÙugiem publicznym (prowadzonej przez MF) z polityk pieni¿Čn i polityk
kursow realizowanymi przez NBP.

61 GÙównym celem systemu jest wyodr¿bnienie primary dealers. Jest to grupa banków, które w zamian za przywilej wyÙcznoïci
skÙadania ofert na przetargach skarbowych papierów wartoïciowych (SPW) oraz wyÙcznoïci lub uprzywilejowania w zakresie
przeprowadzania indywidualnych operacji z Ministrem Finansów s zobowizane do regularnego uczestniczenia w przetargach
sprzedaČy SPW i fixingach SPW, kwotowania SPW (szczególnie emisji bazowych na rynku elektronicznym), podejmowania
dziaÙaÚ na rzecz rozszerzania bazy inwestorów SPW, rzetelnego wypeÙniania obowizków wynikajcych z uczestniczenia
w systemach depozytowych oraz promowania rynku SPW. DziaÙania te maj sÙuČy° realizacji strategii zarzdzania dÙugiem
sektora finansów publicznych, w szczególnoïci zwi¿kszeniu pÙynnoïci, efektywnoïci i przejrzystoïci rynku SPW.

62

Jako organizator fixingu SPW Narodowy Bank Polski okreïla jego zasady w porozumieniu z Ministrem Finansów (emitentem)
i BondSpot SA (peÙnomocnikiem) oraz sprawuje ogólny nadzór nad funkcjonowaniem fixingu SPW (§ 2 ust. 3 regulaminu
fixingu).
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NajwaČniejsze dziaÙania w 2019 r.:

 wprowadzenie zmian organizacyjnych umoČliwiajcych wyeliminowanie z koÚcem 2019 r.
wykorzystywania przez posiadaczy rachunków w NBP czeków gotówkowych,
 prowadzenie prac zwizanych z uruchomieniem tzw. rachunku wspólnego do gromadzenia
podatkowych i niepodatkowych naleČnoïci budČetu paÚstwa z wykorzystaniem
mikrorachunków,
 zorganizowanie Ùcznie 22 przetargów sprzedaČy, zamiany i odkupu skarbowych papierów
wartoïciowych.

Sprawozdanie z dziaÙalnoïci Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku

57

DziaÙalnoï° analityczno-badawcza

9. DziaÙalnoï° analityczno-badawcza63
DziaÙania banków centralnych zmierzajce do zapewnienia stabilnoïci makroekonomicznej
i finansowej wymagaj szczegóÙowej wiedzy na temat procesów zachodzcych w gospodarce i jej
otoczeniu. Realizujc te dziaÙania, NBP analizuje bieČc i oczekiwan sytuacj¿ gospodarcz w Polsce
i na ïwiecie. Korzysta przy tym z szerokiego zakresu danych oraz narz¿dzi analitycznych
i prognostycznych. Bank prowadzi takČe badania naukowe umoČliwiajce ocen¿ zmian zachodzcych
w gospodarce i weryfikacj¿ stosowanych narz¿dzi analitycznych. Wyniki analiz i badaÚ s
wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji przez Zarzd NBP oraz Rad¿ Polityki Pieni¿Čnej.
PoniČej przedstawiono najwaČniejsze prace i dziaÙania analityczno-badawcze prowadzone w 2019 r.
dotyczce stabilnoïci makroekonomicznej64, w tym stabilnoïci cen — w podziale na gÙówne grupy
tematyczne.

Analizy i badania dotyczce polityki pieni¿Čnej
 Monitorowano i analizowano polityk¿ pieni¿Čn gÙównych banków centralnych i jej potencjalny
wpÙyw na polsk gospodark¿. W szczególnoïci badano, jak stosowane przez te banki luzowanie
iloïciowe oddziaÙuje na przepÙywy kapitaÙu do Polski.
 Zrealizowano badania mechanizmu transmisji polityki pieni¿Čnej, w tym dotyczce: znaczenia
kredytu bankowego oraz innych czynników ksztaÙtujcych ten mechanizm (m.in. wpÙywu kursu
walutowego na eksport i wpÙywu polityki pieni¿Čnej na rynek pracy). Rozwini¿to takČe stosowan
metodyk¿ badaÚ, w szczególnoïci narz¿dzia umoČliwiajce ocen¿ zmian mechanizmu transmisji
polityki pieni¿Čnej w czasie (wyniki prac przedstawiono w raporcie pt. Mechanizm transmisji
polityki pieni¿Čnej w Polsce. Co wiemy w 2019 roku?).
 Badano znaczenie nast¿pujcych czynników ekonomicznych w kontekïcie polityki pieni¿Čnej:
procesy demograficzne i migracyjne, zachowanie przedsi¿biorstw i równowaga na rynku pracy,
podejmowanie ryzyka przez gospodarstwa domowe. Przeanalizowano redystrybucyjne skutki
konwencjonalnej i niekonwencjonalnej polityki pieni¿Čnej.
 Prowadzono badania dotyczce wpÙywu rodzaju dĊwigni finansowej stosowanej przez banki na
reakcj¿ gospodarki na zmiany stóp procentowych oraz wpÙywu nierównoïci majtkowych
i dochodowych wïród gospodarstw domowych na interakcje mi¿dzy polityk monetarn
a fiskaln.

Analizy i badania procesów cenotwórczych, cen i inflacji
 Przygotowywano krótkookresowe prognozy wskaĊnika cen towarów i usÙug konsumpcyjnych
oraz jego skÙadowych.

Zadania z tego obszaru s realizowane m.in. na podstawie art. 59 ustawy o Narodowym Banku Polskim.
DziaÙania analityczno-badawcze z zakresu stabilnoïci i rozwoju systemu finansowego oraz systemu pÙatniczego przedstawiono
w rozdziaÙach 3 i 7 Sprawozdania.

63
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 Prowadzono prace analityczne i badawcze dotyczce: miar wskaĊników inflacji bazowej,
sztywnoïci cen w polskiej gospodarce i wykorzystania danych ze sklepów internetowych
do prognozowania inflacji, przyczyn ksztaÙtowania si¿ inflacji na relatywnie niskim poziomie
oraz wpÙywu struktury rynku detalicznego i zachodzcych na nim zmian na ceny.
 Przeanalizowano spójnoï° odpowiedzi udzielonych przez polskich i fiÚskich konsumentów
na pytania iloïciowe i jakoïciowe na temat oczekiwanych zmian cen.
 Na podstawie danych ankietowych przeanalizowano proces formuÙowania ocen inflacji bieČcej
przez konsumentów w Polsce.

Prognozowanie makroekonomiczne i rozwój modeli prognostycznych
 Przygotowano regularne projekcje inflacji i PKB oraz prognozy krótkookresowe PKB i jego
komponentów wykorzystywane do oceny stabilnoïci makroekonomicznej i stabilnoïci sektora
finansowego.
 Cyklicznie przekazywano szczegóÙowe informacje o krótko- i ïredniookresowych perspektywach
wzrostu gospodarczego i inflacji w Polsce, stanowice wkÙad do prognoz i raportów EBC.
 Prowadzono prace nad rozbudow i modyfikacj modelu NECMOD, m.in. w celu: uwzgl¿dnienia
zwi¿kszonej roli sektora finansowego w gospodarce (moduÙ odzwierciedlajcy kanaÙ finansowania
przedsi¿biorstw, moduÙ kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych dla gospodarstw
domowych), peÙnego uwzgl¿dniania wpÙywu imigracji (gÙównie z Ukrainy) na zmienne modelu
oraz weryfikacji wÙasnoïci symulacyjnych modelu.
 Opracowano zmodyfikowan i uaktualnion wersj¿ modelu makroekonomicznego (SoePL-2018).

Analizy i badania sytuacji fiskalnej
 Prowadzono analizy i prognozy dotyczce: sytuacji budČetu paÚstwa oraz caÙego sektora instytucji
rzdowych i samorzdowych, restrykcyjnoïci polityki fiskalnej i jej oddziaÙywania na gospodark¿,
wykorzystania funduszy z budČetu Unii Europejskiej oraz ich wpÙywu na gÙówne agregaty
makroekonomiczne.
 Prowadzono prace badawcze nad powizaniami: procesów demograficznych i migracyjnych
z systemem ubezpieczeÚ spoÙecznych oraz stabilnoïci fiskaln w Polsce i w Unii Europejskiej,
ekspansywnej polityki fiskalnej z sytuacj na rynku pracy i wielkoïci mnoČnika wydatków
rzdowych, nierównoïci majtkowych i dochodowych z wielkoïci mnoČnika wydatków
rzdowych.

Analizy gospodarki ïwiatowej i wpÙywu zagranicy na polsk gospodark¿
 Cyklicznie analizowano relacje zagraniczne polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjnoï° cenowokosztow, a takČe stopieÚ niedopasowania poziomu polskiej waluty.
 Analizowano sie° powizaÚ handlowych w ramach globalnych ÙaÚcuchów wartoïci dodanej
pomi¿dzy Polsk a wybranymi parterami handlowymi oraz strukturalne determinanty salda
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bilansu obrotów bieČcych polskiej gospodarki, a takČe rozwijano narz¿dzia wykorzystywane
w krótkookresowych prognozach aktywnoïci w otoczeniu polskiej gospodarki.

 Analizowano koniunktur¿ i polityk¿ gospodarcz wybranych krajów, w tym gÙównych
gospodarek ïwiata i paÚstw Europy grodkowo-Wschodniej.
 Prognozowano zmienne makrofinansowe wykorzystywane w procesie zarzdzania rezerwami
walutowymi w wybranych gospodarkach ïwiata oraz oceniano perspektywy sytuacji
gospodarczej krajów, w których NBP inwestuje rezerwy walutowe.
 ZakoÚczono badanie niepokrytego parytetu stóp procentowych w gospodarkach wschodzcych
i rozwini¿tych.
 Badano, w jaki sposób luzowanie iloïciowe prowadzone przez duČe banki centralne wpÙywa
na maÙe otwarte gospodarki.

Analizy i badania sektora realnego gospodarki
Analizy i badania sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych

 Prowadzono cykliczne analizy sytuacji finansowej sektora gospodarstw domowych dotyczce
ĊródeÙ pozyskiwania dochodów, wydatków konsumpcyjnych i oszcz¿dnoïci, koniunktury
konsumenckiej, jak równieČ zmian stanu aktywów i zobowizaÚ.
 Przeprowadzono analizy: majtku gospodarstw domowych w Polsce na tle krajów europejskich,
wpÙywu czynników ekonomiczno-spoÙecznych na postrzeganie inflacji przez gospodarstwa
domowe (na podstawie badaÚ koniunktury konsumenckiej GUS), cyklicznych powizaÚ
pomi¿dzy koniunktur konsumenck a koniunktur w sektorze przedsi¿biorstw oraz wpÙywu
elastycznego czasu pracy na mechanizm transmisji monetarnej.
Analizy i badania sytuacji ekonomicznej rynku pracy

 Analizowano wpÙyw imigracji zarobkowej (gÙównie z Ukrainy) na rynek pracy
i wzrost gospodarczy w Polsce.
 Przeprowadzono analizy wpÙywu automatyzacji produkcji i globalnego rozwoju gospodarki
cyfrowej na polsk gospodark¿ oraz ocen¿ gotowoïci gospodarki Polski na napÙyw technologii
cyfrowych.
 Cyklicznie analizowano sytuacj¿ na rynku pracy.
Analizy i badania sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsi¿biorstw

 Przeprowadzono kwartalne badania pn. Szybki Monitoring NBP, obejmujce m.in. decyzje
produkcyjne, zatrudnieniowe, inwestycyjne, finansowe i cenowe firm oraz ich relacje z systemem
bankowym. Prowadzono prace nad narz¿dziami skracajcymi cykl analityczny danych
ankietowych.
 Przeprowadzono badanie pn. Ankieta Roczna NBP, dotyczce czynników wpÙywajcych
na kondycj¿ sektora przedsi¿biorstw, w tym na moČliwoïci dalszej dywersyfikacji rynków
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eksportowych polskich firm. Analizowano takČe wraČliwoï° przedsi¿biorstw na zaburzenia
popytowo-kosztowe, w tym wpÙyw takich zdarzeÚ na ceny produktów.

 Kontynuowano badanie mikroprzedsi¿biorstw w Polsce, koncentrujc si¿ na kwestiach istotnych
z perspektywy polityki pieni¿Čnej, w tym na analizie polityki pÙacowej oraz jej wpÙywie na ceny
i koszty.
 Przeprowadzono badania nad ksztaÙtowaniem si¿ marČ monopolistycznych w polskiej gospodarce
oraz ich zmianami w czasie, w tym nad powizaniem spadków marČ z procesami globalizacyjnymi
i integracj z globalnymi sieciami podaČowymi.
Analizy i badania rynku nieruchomoïci

 Prowadzono cykliczne analizy sytuacji oraz cen na rynku nieruchomoïci mieszkaniowych
i komercyjnych, w tym obliczano indeks hedoniczny czynszów na rynkach biurowych
i handlowych dla wybranych miast.
 Prowadzono badania ankietowe przedsi¿biorstw deweloperskich, analizowano dziaÙalnoï°
przedsi¿biorstw na rynku nieruchomoïci w podziale na podmioty duČe, ïrednie i notowane na
GPW, analizowano wpÙyw sytuacji producentów i hurtowni materiaÙów budowlanych oraz firm
budowlanych na podaČ mieszkaÚ.
 Opublikowano kwartalne opracowanie Informacje o cenach mieszkaÚ i sytuacji na rynku nieruchomoïci
mieszkaniowych i komercyjnych oraz Raport o sytuacji na rynku nieruchomoïci mieszkaniowych
i komercyjnych w Polsce w 2018 r.

Publikacje naukowe pracowników NBP
Upowszechnianie wyników badaÚ pracowników NBP umoČliwia naukow weryfikacj¿ ich jakoïci
i poprawnoïci metodycznej — dzi¿ki poddaniu ich ocenie ekspertów krajowych i zagranicznych oraz
procesowi recenzyjnemu, któremu te publikacje podlegaj.
W 2019 r. w uznanych periodykach krajowych i mi¿dzynarodowych ukazaÙo si¿ 49 publikacji
naukowych pracowników NBP, w tym 8 publikacji po polsku i 41 publikacji po angielsku.
W czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej znalazÙo si¿ 12 publikacji (zaÙcznik 3).

Konferencje i seminaria naukowe organizowane przez NBP
W 2019 r. NBP zorganizowaÙ 10 konferencji naukowych (w tym 9 mi¿dzynarodowych), w których wzi¿li
udziaÙ przedstawiciele banków centralnych i przedstawiciele ïwiata nauki o znacznym dorobku
naukowym:

 15 lutego 2019 r.: Challenges of Interactions between Macroprudential and Other Policies. Konferencja
zostaÙa zorganizowana przez NBP we wspóÙpracy z SUERF (The European Money and Finance
Forum). ByÙa poïwi¿cona polityce makroostroČnoïciowej, w szczególnoïci narz¿dziom
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uÙatwiajcym jej projektowanie i prowadzenie, z uwzgl¿dnieniem powizaÚ polityki
makroostroČnoïciowej z polityk pieni¿Čn, fiskaln i mikroostroČnoïciow.

 21ȭ22 marca 2019 r.: Challenges in Understanding the Monetary Transmission Mechanism. Konferencj¿
zorganizowan przez NBP wspólnie z Euro Area Business Cycle Network (EABCN) poïwi¿cono
mechanizmowi transmisji polityki pieni¿Čnej.
 12 kwietnia 2019 r.: Produktywnoï° gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy.
Konferencja zostaÙa zorganizowana we wspóÙpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich
i Uniwersytetem WrocÙawskim. Prelegenci przedstawili wyniki najnowszych badaÚ nad
gÙównymi zagadnieniami dotyczcymi uwarunkowaÚ produktywnoïci czynników wytwórczych,
zarówno na poziomie makro-, jak i mikroekonomicznym.
 23ȭ24 maja 2019 r.: Annual Research Conference — Central Bank Communications: from Mystery
to Transparency. ByÙa to czwarta konferencja zorganizowana przez NBP we wspóÙpracy
z Narodowym Bankiem Ukrainy. Tematem obrad byÙy problemy komunikacji w bankowoïci
centralnej.
 6ȭ7 czerwca 2019 r.: Household Finance and Consumption Network Meeting. ByÙo to posiedzenie grupy
badawczej dotyczce analiz i badaÚ finansów gospodarstw domowych, zorganizowane
we wspóÙpracy z Europejskim Bankiem Centralnym. W trakcie spotkania zostaÙy zaprezentowane
najnowsze prace z dziedziny finansów gospodarstw domowych w krajach uczestniczcych
w pracach sieci Household Finance and Consumption Network (HFCN), w tym w Polsce.
 8ȭ12 lipca 2019 r.: 8 Warsztaty Letnie NBP. ByÙo to coroczne spotkanie ekonomistów poïwi¿cone
zagadnieniom makroekonomii i finansów.
 11–13 wrzeïnia 2019 r.: Metropolises and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for UE, National
and Regional Policies. Konferencja zostaÙa zorganizowana przez Uniwersytet Marii CurieSkÙodowskiej (UMCS), organizacj¿ Regional Studies Association (RSA) oraz NBP. DotyczyÙa
wyzwaÚ ekonomicznych, spoÙecznych i politycznych zwizanych z funkcjonowaniem obszarów
metropolitarnych i peryferyjnych w Europie grodkowej i Wschodniej.
 25 paĊdziernika 2019 r.: Monetary Policies in the New European Setting — 9. konferencja NBP z cyklu
Conference on the Future of the European Economy (CoFEE). Podczas obrad omówiono wpÙyw
czynników globalnych i europejskich na sytuacj¿ paÚstw Europy grodkowej i Wschodniej
oraz kryteria ustalania odpowiednej polityki pieni¿Čnej dla tego regionu.
 25ȭ26 listopada 2019 r.: NBP Workshop on Forecasting. Podczas 6. edycji warsztatów omówiono
metody stosowane w prognozowaniu gÙównych zmiennych makroekonomicznych w bankach
centralnych oraz innych instytucjach prognostycznych.
 4ȭ6 grudnia 2019 r.: Recent trends in the real estate market and its analysis, 2019 edition. Konferencja
mi¿dzynarodowa zostaÙa zorganizowana we wspóÙpracy ze SzkoÙ GÙówn Handlow. Podczas
spotkania omawiano aktualne zagadnienia z dziedziny analizy rynku nieruchomoïci z punktu
widzenia banku centralnego.
Ponadto zorganizowano 26 otwartych seminariów naukowych. DotyczyÙy one róČnych zagadnieÚ
polityki pieni¿Čnej, funkcjonowania gospodarki, systemu finansowego oraz innych aspektów polityki
ekonomicznej. Wykaz seminariów zamieszczono w zaÙczniku 3.
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WspóÙpraca ze ïrodowiskiem naukowym, bankami centralnymi i instytucjami
mi¿dzynarodowymi
W 2019 r. w ramach wspóÙpracy ze ïrodowiskiem bankowym, bankami centralnymi i instytucjami
mi¿dzynarodowymi:

 przeprowadzono projekty badawcze z Narodowym Bankiem Ukrainy i Bankiem Maroka
(program wspóÙpracy technicznej NBP),
 w ramach cyklicznego programu wizyt badawczych (NBP Visiting Researcher Program) w NBP
goïciÙo 6 badaczy — wszyscy przedstawili wyniki prowadzonych badaÚ podczas seminariów
naukowych,
 zaakceptowano raporty z 3 projektów badawczych wykonanych w ramach konkursów na projekty
badawcze NBP przeznaczone do realizacji przez pracowników NBP i osoby spoza NBP,
 przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego uczestniczyli w pracach grup roboczych ESBC,
gremiów unijnych oraz innych instytucji krajowych i mi¿dzynarodowych poïwi¿conych
zagadnieniom i projektom zwizanym z gÙównymi obszarami prac analityczno-badawczych NBP.
NajwaČniejsze dziaÙania w 2019 r.:

 prowadzenie analiz dotyczcych sytuacji gospodarczej w Polsce i jej otoczeniu na potrzeby
Zarzdu NBP i Rady Polityki Pieni¿Čnej,
 doskonalenie narz¿dzi prognostycznych, w szczególnoïci rozbudowa modeli NECMOD
i Soe-PL,
 opublikowanie 49 opracowaÚ naukowych pracowników NBP, w tym 12 w czasopismach
z tzw. listy filadelfijskiej,
 zorganizowanie 10 konferencji naukowych (w tym 9 mi¿dzynarodowych) i 26 otwartych
seminariów naukowych.
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10. DziaÙalnoï° statystyczna65
Narodowy Bank Polski jest jedn z gÙównych instytucji w Polsce prowadzcych badania statystyczne.
Dotycz one przede wszystkim dziaÙalnoïci sektora finansowego oraz szeroko rozumianych relacji
z zagranic. Uzyskane dane i informacje s wykorzystywane do prowadzenia polityki pieni¿Čnej,
monitorowania

ryzyka

w

sektorze

finansowym,

badaÚ

stabilnoïci

finansowej

i

analiz

makroostroČnoïciowych.
NBP regularnie publikuje dane w szerokim zakresie, a takČe przekazuje informacje sprawozdawcze
instytucjom mi¿dzynarodowym, przede wszystkim EBC, Eurostatowi i BIS. Dzi¿ki zgodnoïci metodyki
opracowywania danych z obowizujcymi standardami moČliwe jest dokonywanie porównaÚ
mi¿dzynarodowych i obserwowanie pozycji Polski na tle innych krajów europejskich. NBP stale
rozszerza zakres zbieranych danych oraz rozwija metody ich pozyskiwania, przetwarzania
i udost¿pniania.

Podstawowe zadania z zakresu statystyki
Podstawowe zadania NBP w obszarze statystyki obejmuj pozyskiwanie danych sprawozdawczych,
przede wszystkim od podmiotów sektora finansowego oraz — w w¿Čszym zakresie — od podmiotów
niefinansowych. Równolegle s prowadzone prace nad metodyk opracowywania danych,
jej harmonizacj ze zmieniajcymi si¿ standardami mi¿dzynarodowymi, jak równieČ doskonaleniem
rozwizaÚ informatycznych sÙuČcych do pozyskiwania i prezentacji danych. NBP otrzymuje równieČ
dane statystyczne z innych instytucji, w tym z GUS, UKNF i KDPW.
W 2019 r. NBP kontynuowaÙ regularne opracowywanie zestawieÚ, materiaÙów analitycznych
i publikacji, przeznaczonych zarówno dla odbiorców w Banku, jak i odbiorców zewn¿trznych.
Do najwaČniejszych z nich naleČ:

ƺ kwartalne opracowania o bilansie pÙatniczym oraz roczne opracowanie Mi¿dzynarodowa pozycja
inwestycyjna Polski,
ƺ kwartalne dane dotyczce zadÙuČenia zagranicznego kraju oraz mi¿dzynarodowej pozycji
inwestycyjnej,
ƺ miesi¿czne dane bilansu pÙatniczego,
ƺ miesi¿czny bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych, zawierajcy podstawowe
agregaty monetarne (podaČ pienidza M3 i czynniki jego kreacji),
ƺ miesi¿czne dane dotyczce ïredniego oprocentowania depozytów i kredytów w bankach,
ƺ miesi¿czne dane finansowe sektora bankowego (naleČnoïci, zobowizania, rachunek zysków
i strat),
Zadania z tego obszaru s realizowane m.in. na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 17 ust. 4 pkt 13, art. 23 ustawy
o Narodowym Banku Polskim oraz Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z póĊn.
zm.).
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ƺ kwartalne dane na temat adekwatnoïci kapitaÙowej sektora bankowego,
ƺ kwartalne dane dotyczce rynku krajowych funduszy inwestycyjnych,
ƺ kwartalne i roczne rachunki finansowe wedÙug sektorów instytucjonalnych,
ƺ roczne dane o zagranicznych inwestycjach bezpoïrednich w Polsce i polskich inwestycjach
bezpoïrednich za granic.
Informacje statystyczne byÙy udost¿pniane m.in. podmiotom krajowym: Sejmowi RP, Radzie
Ministrów, GUS, BFG, UKNF, ZBP i instytucjom naukowym. Przekazywano je równieČ EBC
i instytucjom mi¿dzynarodowym: Eurostatowi, BIS, MFW, Bg i OECD.
W 2019 r. w NBP rozwijano narz¿dzia sÙuČce do prezentowania i wizualizacji informacji
statystycznych oraz zbudowano infrastruktur¿ umoČliwiajc monitorowanie ĊródeÙ statystycznych
i wspieranie pracy analityków.

Zadania statystyczne wynikajce z uczestnictwa NBP w Europejskim
Systemie Banków Centralnych i innych instytucjach mi¿dzynarodowych
W 2019 r. NBP kontynuowaÙ wspóÙprac¿ w obszarze statystyki z instytucjami mi¿dzynarodowymi,
przede wszystkim z EBC, Komisj Europejsk (Eurostatem), Komitetem ds. Statystyki Monetarnej,
Finansowej i Bilansu PÙatniczego (CMFB), Europejskim Urz¿dem Nadzoru Bankowego (EBA)
oraz Europejsk Rad ds. Ryzyka Systemowego (ERRS).
Statystyka monetarna i finansowa
W 2019 r. NBP przekazywaÙ EBC zharmonizowane miesi¿czne i kwartalne dane z zakresu
zagregowanego bilansu monetarnych instytucji finansowych (MIF), miesi¿czne dane dotyczce
statystyki stóp procentowych, miesi¿czne i kwartalne dane o aktywach i zobowizaniach funduszy
inwestycyjnych, roczne dane na temat statystyki instytucji ubezpieczeniowych, a takČe dane
na potrzeby Rejestru RIAD66.
Ponadto w 2019 r. NBP:

 RozpoczÙ gromadzenie i przetwarzanie danych funduszy inwestycyjnych zgodnie z zakresem
i trybem okreïlonymi w zmodyfikowanych przepisach prawnych (od 1 stycznia 2019 r.)67.
WprowadziÙ zmiany w systemach informatycznych usprawniajce pozyskiwanie i przetwarzanie
nowych danych na temat funduszy inwestycyjnych. UczestniczyÙ ponadto w pracach

Rejestr Danych Instytucji i Podmiotów Powizanych (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD).
Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 wrzeïnia 2017 r. w sprawie sposobu, szczegóÙowego zakresu
i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezb¿dnych do ustalania polityki pieni¿Čnej, okresowych
ocen sytuacji pieni¿Čnej paÚstwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1803, z póĊn. zm.).
66
67
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legislacyjnych68, w wyniku których naÙoČono na fundusze inwestycyjne obowizek przekazywania
danych o pracowniczych planach kapitaÙowych.

 UczestniczyÙ w pracach dziaÙajcej w EBC Grupy Roboczej ds. Statystyki Monetarnej i Finansowej
(Working Group on Monetary and Financial Statistics), dotyczcych: nowelizacji europejskich
przepisów
w
zakresie
statystyki
monetarnej69,
statystyki
pÙatnoïci70,
aktywów
71
i zobowizaÚ funduszy inwestycyjnych ; przeprowadzenia badania dost¿pnoïci danych
o sektorze instytucji typu captive i udzielajcych poČyczek oraz utworzenia zintegrowanego
systemu sprawozdawczego banków (Integrated Reporting Framework).
 BraÙ udziaÙ w pracach dziaÙajcych w EBC: Grupy Roboczej ds. Danych Analitycznych o Kredytach
(Working Group on Analytical Credit Datasets – WG AnaCredit) oraz Grupy Eksperckiej NEWS1.
Obj¿Ùy one uruchomienie systemu transmisji indywidualnych danych o ekspozycjach
kredytowych, opracowanie wskaĊników jakoïci danych, rozpatrywanie kwestii metodycznych
zgÙaszanych przez banki oraz kontynuacj¿ prac nad zapewnieniem porównywalnoïci
sprawozdawczoïci AnaCredit ze statystyk bilansow (BSI) i stóp procentowych72.
 UczestniczyÙ w pracach Grupy Roboczej RIAD Hub Network: braÙ udziaÙ w procesie harmonizacji
danych w systemach RIAD i CSDB (Centralised Securities Database), kontynuowaÙ zasilanie RIAD
danymi referencyjnymi emitentów papierów wartoïciowych i wspóÙpracowaÙ z EBC
nad rozszerzeniem systemu RIAD o dane na temat kredytobiorców z ekspozycj zagraniczn.
W 2019 r. NBP przekazywaÙ EBC zharmonizowane dane referencyjne o instytucjach finansowych
(monetarnych
instytucjach
finansowych,
funduszach
inwestycyjnych,
instytucjach
ubezpieczeniowych, instytucjach istotnych dla systemu pÙatniczego) oraz dane o wybranych
podmiotach niefinansowych.
Statystyka ostroČnoïciowa
W 2019 r. w obszarze statystyki ostroČnoïciowej NBP:

 ProwadziÙ prace nad implementacj w krajowym procesie sprawozdawczym taksonomii XBRL
przygotowanych przez Europejski Urzd Nadzoru Bankowego (EBA), dla wszystkich sprawozdaÚ
ostroČnoïciowych okreïlonych w rozporzdzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014.
Zmiany maj charakter gÙównie technologiczny i s podyktowane koniecznoïci dostosowania
krajowego procesu sprawozdawczego do zmian planowanych na poziomie europejskim,
tj. projektu EUCLID realizowanego przez EBA, wchodzcego w Čycie w 2021 r.
Rozporzdzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
sposobu, szczegóÙowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezb¿dnych do ustalania
polityki pieni¿Čnej, okresowych ocen sytuacji pieni¿Čnej paÚstwa oraz analiz ryzyka systemowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2187).
69 Rozporzdzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) 1071/2013 z dnia 24 wrzeïnia 2013 r. w sprawie bilansu sektora
monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33).
70 Rozporzdzenie Europejskiego Banku Centralnego (EU) 1409/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki pÙatnoïci
(EBC/2013/43).
71 Rozporzdzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 paĊdziernika 2013 r. dotyczce danych
statystycznych w zakresie aktywów i zobowizaÚ funduszy inwestycyjnych (wersja przeksztaÙcona) (EBC/2013/38).
72 W ramach zespoÙu eksperckiego utworzonego we wspóÙpracy z Grup Robocz ds. Statystyki Monetarnej i Finansowej
(WG MFS).
68
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 UczestniczyÙ w pracach grup roboczych dziaÙajcych w ramach EBC: Grupy Roboczej
ds. Statystyki Nadzorczej (Working Group on Supervisory Statistics) i Grupy Roboczej ds. Jakoïci
Danych (Expert Group on Data Quality).
 UczestniczyÙ w pracach Grup Roboczych EBA73: ds. Ksi¿gowoïci, Raportowania i Audytu
(Standing Committee on Accounting, Reporting and Auditing, SCARA) oraz ds. Regulacji
i Polityki (Standing Committee on Regulation and Policy).
 KontynuowaÙ przekazywanie EBC raportów z zakresu sprawozdawczoïci finansowej
oraz adekwatnoïci kapitaÙowej (consolidated banking data, CBD).
Statystyka bilansu pÙatniczego i mi¿dzynarodowej pozycji inwestycyjnej
W 2019 r. NBP:

 KontynuowaÙ badania procesów migracyjnych. Zbadano sytuacj¿ Polaków pracujcych za granic,
w tym wpÙyw planowanego brexitu na ich sytuacj¿ ekonomiczn. Kolejne badanie dotyczyÙo
obywateli Ukrainy pracujcych w Polsce (w aglomeracji wrocÙawskiej i bydgoskiej). Rozpocz¿to
jednoczeïnie prace nad rozszerzeniem zakresu tego badania na wszystkie województwa w celu
uzyskania informacji na temat wpÙywu imigracji na lokalne rynki pracy, sektory zatrudnienia
imigrantów oraz procesy makroekonomiczne. Wyniki obu badaÚ opublikowano w formie
raportów.
 KontynuowaÙ przekazywanie EBC zharmonizowanych danych miesi¿cznych i kwartalnych
z zakresu bilansu pÙatniczego, mi¿dzynarodowej pozycji inwestycyjnej, oficjalnych aktywów
rezerwowych, pÙynnych aktywów i pasywów w walutach obcych oraz zadÙuČenia zagranicznego,
jak równieČ przekazywanie Eurostatowi rocznych danych o mi¿dzynarodowym handlu usÙugami
i zagranicznych inwestycjach bezpoïrednich.
 UczestniczyÙ w pracach mi¿dzynarodowych grup roboczych: Grupy Roboczej ds. Statystyki Relacji
z Zagranic (Working Group on External Statistics) w EBC, Grupy Roboczej ds. Statystyki Bilansu
PÙatniczego (Working Group on Balance of Payments Statistics) w Eurostacie oraz Grupy Roboczej
ds. Statystyki Inwestycji Zagranicznych (Working Group on International Investment Statistics)
w OECD.
 BraÙ udziaÙ w pracach powoÙanej wspólnie przez ESS (European Statistical System) i ESBC Grupy
Zadaniowej ds. Statystyki Inwestycji Bezpoïrednich (Joint ESS and ESCB Task Force on Foreign
Direct Investment, TF-FDI) oraz przeprowadzonych przez t¿ grup¿ badaniach pilotaČowych nad
rozszerzeniem prezentacji inwestycji bezpoïrednich.
PozostaÙe obszary statystyki

 Statystyka rachunków finansowych. NBP przekazywaÙ kwartalne i roczne rachunki finansowe
odpowiednio EBC i Eurostatowi, uczestniczyÙ w pracach dziaÙajcej w EBC Grupy Roboczej
ds. Rachunków Finansowych (Working Group on Financial Accounts) oraz w prowadzonych

73

W tym w ramach podgrup roboczych.
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przez instytucje unijne pracach nad zapewnieniem jakoïci danych wykorzystywanych
w procedurze nierównowag makroekonomicznych w UE.

 Statystyka sektora instytucji rzdowych i samorzdowych. W 2019 r. NBP przekazywaÙ EBC dane
roczne z zakresu statystyki tego sektora. BraÙ udziaÙ w pracach ZespoÙu ds. Statystyki Sektora
Instytucji Rzdowych i Samorzdowych powoÙanego przez Prezesa GUS, a takČe w pracach Grupy
Roboczej ds. Statystyki Sektora Instytucji Rzdowych i Samorzdowych w EBC (Working Group
on Government Finance Statistics).
 Statystyka sektora realnego. NBP kontynuowaÙ wspóÙprac¿ z grup robocz BACH. Przygotowano
publikacj¿ nt. zaawansowania technologicznego przedsi¿biorstw niefinansowych w wybranych
krajach europejskich. Sfinalizowano prace nad narz¿dziem wizualizacji danych z bazy BACH.
W ramach uczestnictwa w Grupie Roboczej ds. Oceny Ryzyka (Risk Assessment Working Group)
opracowano metodyk¿ przeprowadzania testów warunków skrajnych na poziomie pojedynczych
przedsi¿biorstw niefinansowych (micro stress-test). Pozwala to na badanie stabilnoïci finansowej
sektora banków komercyjnych z punktu widzenia ryzyka kredytowego, jakie moČe wynika° z ich
relacji z przedsi¿biorstwami niefinansowymi.
 Statystyka inwestycji w papiery wartoïciowe. NBP rozwijaÙ narz¿dzia zarzdzania jakoïci danych
na temat charakterystyk papierów wartoïciowych oraz uczestniczyÙ w pracach Grupy Roboczej
ds. Papierów Wartoïciowych w EBC (Working Group on Securities Statistics).

NajwaČniejsze dziaÙania w 2019 r.:

 kontynuacja dostosowywania statystyki ostroČnoïciowej do wymogów i terminów projektu
EUCLID realizowanego przez EBA,
 zakoÚczenie prac nad zmianami w systemach informatycznych wykorzystywanych
do pozyskiwania i przetwarzania danych z funduszy inwestycyjnych – w celu dostosowania
do zmienionych regulacji prawnych,
 rozwój metodyki i rozszerzenie zakresu badaÚ nad wpÙywem procesów migracyjnych
na ksztaÙtowanie si¿ bilansu pÙatniczego oraz na rynek pracy.
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11. DziaÙalnoï° edukacyjna i informacyjna
DziaÙalnoï° edukacyjna NBP wiČe si¿ z zadaniami wymienionymi w art. 59 ustawy o Narodowym
Banku Polskim, zgodnie z którym bank centralny prowadzi dziaÙalnoï° wydawnicz i promocyjn.
W jej ramach realizowane s przedsi¿wzi¿cia majce na celu informowanie o dziaÙalnoïci NBP oraz
podnoszenie poziomu wiedzy spoÙeczeÚstwa o zasadach funkcjonowania banku centralnego, systemu
bankowego i gospodarki rynkowej.

DziaÙalnoï° edukacyjna
Program edukacji ekonomicznej
W ramach dziaÙalnoïci edukacyjnej NBP realizuje projekty majce na celu upowszechnianie zasad
funkcjonowania rynku finansowego, ksztaÙtowanie postaw sprzyjajcych jego stabilnoïci i rozwojowi,
podnoszenie poziomu znajomoïci zagadnieÚ ekonomicznych, w tym wiedzy o roli i misji banku
centralnego, a takČe promocj¿ przedsi¿biorczoïci, przeciwdziaÙanie wykluczeniu finansowemu oraz
popularyzowanie wiedzy o dziedzictwie ekonomicznym, historii pienidza i nowych nurtach
w ekonomii.
W 2019 r. NBP zorganizowaÙ kolejne edycje konkursów na prace o tematyce ekonomicznej: Konkursu
o Nagrod¿ Prezesa NBP za najlepsz prac¿ magistersk z zakresu nauk ekonomicznych74 oraz
Konkursu na prac¿ pisemn dla mÙodzieČy75. Rozstrzygni¿ta zostaÙa takČe III edycja Konkursu
o Nagrod¿ Prezesa NBP za wybitne publikacje ksiČkowe z zakresu bankowoïci, pienidza i finansów.
NBP w 2019 r. zorganizowaÙ dwa konkursy grantowe: dla szkóÙ podstawowych i ponadpodstawowych
(pt. Polski ZROTY ma sto lat!, w ramach którego przyznano wsparcie finansowe dla 102 najciekawszych
inicjatyw edukacyjnych) oraz dla uczelni (pt. Uczelnie SzkoÙom – o finansach z NBP, w którym wyróČniono
17 projektów76).
NBP przeprowadziÙ we wszystkich miastach wojewódzkich bezpÙatne szkolenia na temat nowych
technologii w edukacji ekonomicznej. Wzi¿Ùo w nich udziaÙ 351 nauczycieli.
W 2019 r. NBP dofinansowaÙ projekty edukacyjne skierowane do róČnych grup spoÙecznych, w tym
do ïrodowisk szkolnych77, akademickich, seniorów oraz osób zagroČonych wykluczeniem finansowym.
Decyzje o dofinansowaniu przez NBP projektów edukacyjnych poprzedzono kilkuetapow

Do konkursu zgÙoszono 53 prace.
Temat pracy dla uczniów siódmych i ósmych klas szkóÙ podstawowych oraz szkóÙ ponadpodstawowych brzmiaÙ: „Dbamy
o wartoï° pienidza" to motto Narodowego Banku Polskiego. Co to oznacza i dlaczego jest tak waČne? Do konkursu zgÙoszono 259 prac.
76 Beneficjentami projektów zgÙoszonych do konkursu s uczniowie klas siódmych i ósmych szkóÙ podstawowych oraz uczniowie
szkóÙ ponadpodstawowych.
77 DziaÙaniami obj¿to blisko 140 tys. uczniów i ponad 4,7 tys. nauczycieli.
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weryfikacj. Projekty o wysokoïci dofinansowania powyČej 30 tys. zÙ opiniowaÙa Rada ds. Edukacji
Ekonomicznej, b¿dca organem opiniodawczo-doradczym przy Zarzdzie NBP78. Projekty, których
wysokoï° dofinansowania nie przekraczaÙa 30 tys. zÙ, opiniowaÙa powoÙana w NBP Komisja
ds. Wspierania SpoÙecznych Inicjatyw Edukacyjnych. Rcznie dofinansowano 235 projektów
(38 projektów zaopiniowanych przez Rad¿, 114 projektów zaopiniowanych przez Komisj¿
oraz 83 projekty w ramach konkursu grantowego dla szkóÙ).
Wszystkie projekty edukacyjne zrealizowane w 2019 r. zostaÙy poddane ewaluacji. DziaÙania
ewaluacyjne przeprowadzaj pracownicy NBP i wyÙonione w przetargu zewn¿trzne agencje badawcze.
WaČn rol¿ w ewaluacji odgrywa takČe Rada ds. Edukacji Ekonomicznej i Komisja ds. Wspierania
SpoÙecznych Inicjatyw Edukacyjnych. Gremia te formuÙuj wnioski i rekomendacje b¿dce elementem
oceny zgÙaszanych projektów.
W 2019 r. NBP przystpiÙ do cyklicznego mi¿dzynarodowego projektu badania kompetencji i wiedzy
finansowej Polaków (International Survey of Adult Financial Literacy Competencies) organizowanego
w ramach OECD/INFE.
Centrum Pienidza NBP im. SÙawomira S. Skrzypka
DziaÙalnoï° placówki edukacyjno-ekspozycyjnej Centrum Pienidza NBP im. SÙawomira S. Skrzypka
ma na celu przybliČanie dziejów pienidza oraz jego roli w spoÙeczno-gospodarczej historii Polski
i ïwiata. Placówka oferuje nowoczesne interaktywne wystawy, okoÙo 10 tys. eksponatów oraz
programy edukacyjne skierowane gÙównie do mÙodzieČy szkolnej i akademickiej. Zwiedzanie
ekspozycji i korzystanie z dziaÙalnoïci edukacyjnej Centrum Pienidza NBP jest bezpÙatne.
W 2019 r. placówk¿ odwiedziÙo blisko 76 tys. osób (w 2018 r. — 68 tys.), przy czym przewaČaÙy grupy
szkolne. Wïród indywidualnych zwiedzajcych zwi¿kszyÙ si¿ udziaÙ rodzin z dzie°mi, osób
o róČnych formach niepeÙnosprawnoïci i osób rosyjsko- i ukraiÚskoj¿zycznych.
W 2019 r. w ramach dziaÙalnoïci Centrum Pienidza NBP:

 Rozpocz¿to cykle wykÙadów: o historii gospodarczej Polski, we wspóÙpracy z czasopismem Mówi
Wieki, oraz o numizmatyce, we wspóÙpracy z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym.
 Otwarto wystaw¿ monet kolekcjonerskich wyemitowanych przez NBP w latach 1995ȭ2018, w tym
monet i zestawów wybitych na 100-lecie odzyskania niepodlegÙoïci i 100-lecie zÙotego, serii Skarby
StanisÙawa Augusta oraz monet poïwi¿conych papieČowi Janowi PawÙowi II.
 Poszerzono ofert¿ Centrum o: muzealn gr¿ edukacyjn i warsztaty na temat produkcji banknotów
(skierowane do rodzin), nowe lekcje tematyczne dla uczniów i nowe pomoce dydaktyczne dla
nauczycieli, audioprzewodniki w wersji polskiej i angielskiej oraz materiaÙy informacyjne w j¿zyku
rosyjskim i ukraiÚskim.
W jej skÙad wchodz przedstawiciele ïrodowisk spoÙecznych i zawodowych zwizanych z dziaÙalnoïci edukacyjn, naukow,
komunikacj spoÙeczn i polityk finansow.
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 Podj¿to dziaÙania na rzecz wzbogacenia ekspozycji o tematy dotyczce nowych zjawisk
w gospodarce (np. rozwój pÙatnoïci mobilnych, FinTech).
 Pozyskano nowe eksponaty79 i wykonano konserwacj¿ 144 dóbr kultury posiadanych przez NBP80.

DziaÙalnoï° informacyjna i promocyjna
Kampanie informacyjno-promocyjne
W 2019 r. Narodowy Bank Polski zorganizowaÙ kampanie informacyjne dotyczce:

ƺ 100. rocznicy nadania nazwy zÙoty polskiej walucie narodowej — Narodowy Bank Polski
promowaÙ t¿ rocznic¿ i informowaÙ spoÙeczeÚstwo o znaczeniu posiadania waluty narodowej,
ƺ decyzji Zarzdu Narodowego Banku Polskiego o zwi¿kszeniu strategicznych rezerw zÙota
i sprowadzeniu 100 ton kruszcu z Banku Anglii do Polski (kampania telewizyjna, prasowa,
internetowa oraz wydarzenia promocyjne),
ƺ funkcji i znaczenia banku centralnego dla Polski i jej gospodarki (kampania pn. Moje NBP,
realizowana w formie promocji telewizyjnej i internetowej, za poïrednictwem tematycznej strony
internetowej i innych wydarzeÚ promocyjnych).
DziaÙania informacyjno-promocyjne
W 2019 r. dziaÙania informacyjno-promocyjne NBP obj¿Ùy:

ƺ popularyzacj¿ wiedzy na temat banku centralnego za poïrednictwem 16 oddziaÙów okr¿gowych
NBP — zorganizowano 22 wydarzenia, w ramach których siedziby oddziaÙów odwiedziÙo ponad
100 tys. osób,
ƺ promowanie monet i banknotów kolekcjonerskich,
ƺ promowanie dziaÙalnoïci edukacyjnej NBP,
ƺ rozpowszechnianie wiedzy o ofercie Centrum Pienidza NBP im. SÙawomira S. Skrzypka.
Prezentacja dziaÙaÚ NBP w Internecie
W 2019 r.:

 Prowadzono stron¿ internetow NBP i inne serwisy internetowe banku. Strona NBP.pl utrzymaÙa
liczb¿ odsÙon na poziomie z 2018 r. (w 2019 r. — prawie 105 mln, w 2018 r. — 105,5 mln). Strony

79 Srebrny puchar zdobiony monetami, poïwi¿cony Rudolfowi Modrzejewskiemu, wybitnemu projektantowi mostów wiszcych
z pocztku XX w., zÙota moneta „darejka” z antycznej Persji, datowana na V w. p.n.e., zÙoty ïredniowieczny floren
z XIII w., waga szalkowa z XVIII w.
80 M.in. 20 dzieÙ sztuki z kolekcji NBP, 70 monet chiÚskich, dwóch dziewi¿tnastowiecznych pocztowych skrzyÚ, srebrnego kufla
zdobionego medalami i monetami polskimi (ok. 1721 r.) oraz srebrnego pucharu zdobionego dziewi¿tnastowiecznymi talarami
pruskimi z wytwórni w Berlinie, (po 1871 r.)
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Obserwatora

Finansowego

odnotowaÙy

wzrost

odsÙon

(w

2019

r.

—

1,9

mln,

w 2018 r. — 1,5 mln).

 Prowadzono kanaÙy NBP w Internecie (w tym NBPtv na YouTube). Zamieszczono w nich
93 materiaÙy wideo (w 2018 r. — 143, w 2017 r. — 81), które miaÙy 4,7 tys. subskrypcji i 3,1 mln
wyïwietleÚ.
 W serwisie Twitter w 2019 r. odnotowano ponad 654 tys. wyïwietleÚ tweetów NBP,
a na Facebooku odnotowano 31,6 tys. ïledzcych profil.
 Kontynuowano transmisje na Čywo (streaming z tÙumaczeniem symultanicznym) z konferencji
prasowych RPP, prezentacji projekcji inflacji oraz wybranych krajowych i mi¿dzynarodowych
konferencji NBP.
Kontakty z mediami i analitykami rynkowymi
W 2019 r. w ramach kontaktów z mediami i analitykami rynkowymi NBP:

ƺ informowaÙ o opracowywanych w NBP raportach i analizach, w tym dotyczcych polityki
pieni¿Čnej, systemu finansowego (w szczególnoïci nadzoru makroostroČnoïciowego), systemu
pÙatniczego i sytuacji makroekonomicznej,
ƺ prezentowaÙ bieČc dziaÙalnoï° NBP, m.in. dotyczc realizacji polityki pieni¿Čnej, emisji znaków
pieni¿Čnych (w tym monet i banknotów kolekcjonerskich) oraz dziaÙalnoïci edukacyjnej banku
centralnego,
ƺ organizowaÙ spotkania z dziennikarzami i konferencje prasowe, w tym po posiedzeniach Rady
Polityki Pieni¿Čnej, dotyczce publikacji waČniejszych raportów i opracowaÚ NBP,
ƺ prowadziÙ korespondencj¿ z dziennikarzami, udzielajc odpowiedzi na pytania dotyczce
dziaÙalnoïci NBP,
ƺ przeprowadziÙ po raz siedemnasty Konkurs o Nagrod¿ im. WÙadysÙawa Grabskiego.

DziaÙalnoï° wydawnicza i biblioteczna
DziaÙalnoï° wydawnicza NBP obejmuje publikowanie dokumentów zwizanych z zadaniami banku
centralnego, opracowaÚ naukowych i statystyczno-analitycznych oraz sÙuČcych upowszechnianiu
wiedzy z zakresu ekonomii i finansów.
W 2019 r. wydano kilkadziesit publikacji, w tym m.in.: Raport Roczny, Plan dziaÙalnoïci NBP,
Sprawozdanie z dziaÙalnoïci NBP, ZaÙoČenia polityki pieni¿Čnej, Sprawozdanie z wykonania zaÙoČeÚ polityki
pieni¿Čnej, Bilans PÙatniczy Rzeczypospolitej Polskiej, Raport o inflacji, Rozwój systemu finansowego w Polsce,
Raport o stabilnoïci systemu finansowego w Polsce, Raport o pÙynnoïci sektora bankowego i instrumentach
polityki pieni¿Čnej, Raport o sytuacji na rynku nieruchomoïci mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce,
Mi¿dzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski, Raport o nadzorze systemowym w zakresie polskiego systemu
pÙatniczego, Zagraniczne inwestycje bezpoïrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpoïrednie za granic, Raport
o obrocie gotówkowym w Polsce, Sytuacja na lokalnych rynkach nieruchomoïci mieszkaniowych w Polsce,
Biuletyn Informacyjny (miesi¿cznik statystyczny), czasopismo naukowe Bank i Kredyt, MateriaÙy i Studia
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(zeszyty polskoj¿zyczne), NBP Working Paper (zeszyty angloj¿zyczne)81, Przegld Spraw Europejskich,
kwartalne streszczenia Biuletynu Ekonomicznego EBC w j¿zyku polskim, Bankoteka (magazyn edukacyjny
Centrum Pienidza NBP, wydawany kwartalnie w j¿zyku polskim, angielskim i rosyjskim).
W siedzibie NBP dziaÙa Centralna Biblioteka NBP, b¿dca bibliotek naukow. Posiada ona jeden
z najwi¿kszych w Polsce zbiorów z zakresu nauk ekonomicznych, zwÙaszcza bankowoïci, finansów
i zarzdzania. W 2019 r. Centraln Bibliotek¿ NBP odwiedziÙo okoÙo 7 tys. czytelników. Udost¿pniono
Ùcznie ok. 16 tys. woluminów ksiČek i czasopism. Ksi¿gozbiór Centralnej Biblioteki NBP liczy ponad
151,7 tys. woluminów ksiČek (w 2019 r. zbiory powi¿kszyÙy si¿ o ponad 2,5 tys. pozycji).

Rozpatrywanie petycji, skarg, wniosków i listów
W 2019 r. rozpatrzono ogóÙem 3261 spraw skierowanych do NBP (w 2018 r. — 3586), w tym 3032 listów
(w 2018 r. — 3390) oraz 229 skarg i wniosków (w 2018 r. — 196), w tym 151 wniosków o udost¿pnienie
informacji publicznej. Spoïród wszystkich spraw 3189 zaÙatwiono w NBP, a pozostaÙe 72 przekazano
zgodnie z kompetencjami do banków lub innych instytucji.
Podobnie jak w poprzednich latach, sprawy rozpatrzone w NBP dotyczyÙy: próïb o informacje
historyczne na temat banków i instytucji finansowych, wskazania nast¿pców prawnych
zlikwidowanych banków, dziaÙalnoïci banków, interpretacji przepisów prawnych, jak równieČ kwestii
emisyjno-skarbcowych i kolekcjonerskich, spraw kadrowych i socjalno-bytowych, obj¿cia patronatem
NBP, informacji statystycznych, bieČcych wydarzeÚ zwizanych z dziaÙalnoïci NBP, informacji
o polityce pieni¿Čnej NBP oraz informacji o kredytach walutowych.

NajwaČniejsze dziaÙania w 2019 r.:

 udziaÙ w realizacji 235 projektów z zakresu edukacji ekonomicznej realizowanych w caÙym kraju,
 poszerzenie oferty Centrum Pienidza NBP im. SÙawomira S. Skrzypka o nowe tematy i formy
przekazu, promocja dziaÙalnoïci tej placówki,
 przeprowadzenie kampanii informacyjnych, m.in. na temat 100. rocznicy nadania nazwy zÙoty
polskiej walucie narodowej oraz zwi¿kszenia strategicznych rezerw zÙota posiadanych
przez NBP i sprowadzenia 100 ton kruszcu z Banku Anglii do Polski.

SzczegóÙowy wykaz publikacji w ramach serii MateriaÙy i Studia oraz NBP Working Paper wydanych w 2019 r. zawiera
zaÙcznik 3.
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12. DziaÙalnoï° legislacyjna82
DziaÙalnoï° legislacyjna organów NBP
W 2019 r. organy NBP wydaÙy 130 aktów prawnych, z tego 39 — Prezes NBP, 9 — Rada Polityki
Pieni¿Čnej, a 82 — Zarzd NBP.
W 2019 r. w Monitorze Polskim ogÙoszono 33 akty prawne wydane przez organy NBP83, a w Dzienniku
Urz¿dowym NBP — 17 aktów prawnych.

UdziaÙ NBP w pracach organów paÚstwa nad projektami aktów normatywnych
Zgodnie z ustaw o Narodowym Banku Polskim NBP wspóÙdziaÙaÙ z organami paÚstwa, opiniujc
projekty aktów normatywnych z zakresu polityki gospodarczej oraz majcych znaczenie dla systemu
bankowego. MiaÙ przy tym na celu zapewnienie stabilnoïci systemu finansowego oraz bezpieczeÚstwa
i rozwoju systemu bankowego.
W 2019 r. NBP otrzymaÙ:

ƺ 1002 dokumenty nadesÙane w ramach prac StaÙego Komitetu Rady Ministrów (KRM),
w tym 223 projekty ustaw, do których sporzdzono 16 opinii (stanowisk NBP),
ƺ 116 dokumentów nadesÙanych w ramach rzdowych uzgodnieÚ mi¿dzyresortowych, w tym
24 projekty ustaw i 92 projekty rozporzdzeÚ, do których sporzdzono 73 opinie (stanowiska
NBP),
ƺ 75 projektów ustaw nadesÙanych z Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta,
do kaČdego przedstawiono stanowisko NBP,
ƺ 22 projekty aktów prawnych nadesÙanych w ramach prac Komitetu do Spraw Europejskich (KSE),
do których sporzdzono 2 opinie (stanowiska NBP).
W 2019 r. pracownicy NBP wzi¿li udziaÙ w 12 konferencjach uzgodnieniowych i 3 posiedzeniach komisji
prawniczych, a takČe w 18 posiedzeniach komisji oraz podkomisji sejmowych i senackich.
Do najwaČniejszych projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez NBP w 2019 r., niedotyczcych
bezpoïrednio sektora bankowego (najwaČniejsze akty prawne dotyczce sektora bankowego zostaÙy
wskazane w pkt 12.3), naleČaÙy:

Zadania z tego obszaru s realizowane m.in. na podstawie art. 7, art. 12, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 3 pkt 2 i art. 17 ust. 4
oraz art. 21 pkt 3 i 4 ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz na podstawie przepisów innych ustaw, zgodnie z zawartymi
w nich upowaČnieniami dla organów NBP do wydawania aktów prawnych.
83 W tym dwa zarzdzenia Prezesa NBP podpisane 18 grudnia 2018 r.
82
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 projekty uchwalonych ustaw:
ƺ Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w zwizku z zapewnieniem stosowania
rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepÙywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporzdzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730),
ƺ Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 875),
ƺ Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów pÙatniczych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1649),
ƺ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy — Kodeks spóÙek handlowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798),
ƺ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo upadÙoïciowe oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1802),
ƺ Ustawa z dnia 11 wrzeïnia 2019 r. — Prawo zamówieÚ publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),
ƺ Ustawa z dnia 11 wrzeïnia 2019 r. — Przepisy wprowadzajce ustaw¿ — Prawo zamówieÚ
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020),
ƺ Ustawa z dnia 16 paĊdziernika 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÙkach
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2217).
 projekty ustaw:
ƺ poselski projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks cywilny (druk sejmowy nr 1198 — VIII
kadencja),
ƺ rzdowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwizku z przeniesieniem ïrodków
z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk sejmowy nr 114
— IX kadencja),
ƺ rzdowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych
innych ustaw,
ƺ rzdowy projekt ustawy o jawnoïci Čycia publicznego,
ƺ rzdowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwizku z rozwojem pÙatnoïci
bezgotówkowych.
W 2019 r. NBP uczestniczyÙ w pracach KSE, w szczególnoïci przez opiniowanie wybranych projektów
krajowych aktów prawnych, o których mowa w pkt 12.2 i 12.3.
Narodowy Bank Polski wspóÙtworzyÙ równieČ rozwizania dotyczce gÙównych obszarów
funkcjonowania paÚstwa — w szczególnoïci przez udziaÙ w pracach nast¿pujcych gremiów:

ƺ Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
ƺ Komisji Nadzoru Finansowego,
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ƺ Komitetu Stabilnoïci Finansowej,
ƺ Komitetu Standardów Rachunkowoïci,
ƺ Komitetu Polityki UbezpieczeÚ Eksportowych,
ƺ Rady Rozwoju Rynku Finansowego,
ƺ Rady Dialogu SpoÙecznego.

Projekty ustaw dotyczcych funkcjonowania systemu bankowego
Narodowy Bank Polski zaopiniowaÙ:

 projekty uchwalonych ustaw:
ƺ Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,
systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 326),
ƺ Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia dziaÙalnoïci
gospodarczej przez osoby peÙnice funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim
(Dz. U. z 2019 r. poz. 371),
ƺ Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujcych si¿
w trudnej sytuacji finansowej, którzy zacign¿li kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1358),
ƺ Ustawa z dnia 16 paĊdziernika 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziaÙaniu praniu pieni¿dzy
i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2088).
 projekty ustaw:
ƺ rzdowy projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk
sejmowy nr 706 VIII kadencji),
ƺ rzdowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziaÙania lichwie (druk
sejmowy nr 3600 VIII kadencji).

UdziaÙ NBP w konsultowaniu projektów opinii Europejskiego Banku
Centralnego do projektów unijnych aktów prawnych oraz projektów krajowych
aktów prawnych paÚstw czÙonkowskich Unii Europejskiej
W 2019 r. NBP uczestniczyÙ w opiniowaniu 42 projektów aktów prawnych (unijnych oraz paÚstw
czÙonkowskich UE), do których EBC wydaÙ opinie84.

84 Zgodnie z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statutu ESBC i EBC do zadaÚ EBC naleČy
opiniowanie krajowych i unijnych projektów aktów prawnych dotyczcych dziaÙalnoïci emisyjnej, ïrodków pÙatniczych, statusu
i funkcjonowania narodowych banków centralnych, statystyki pieni¿Čnej, systemów pÙatniczych oraz instytucji finansowych.
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Opinie EBC do unijnych aktów prawnych dotyczyÙy m.in.:

ƺ rozporzdzenia w sprawie ram zarzdzania instrumentem budČetowym na rzecz konwergencji
i konkurencyjnoïci w strefie euro,
ƺ projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystpieniu Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii PóÙnocnej z Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej,
ƺ zaleceÚ Rady dotyczcych mianowania prezesa EBC oraz czÙonków Zarzdu EBC.
Przedmiotem konsultacji byÙy takČe liczne projekty aktów prawnych paÚstw czÙonkowskich UE, w tym
projekt polskiej ustawy o zmianie ustawy — Prawo bankowe wprowadzajcy ograniczenia dotyczce
zbywania wierzytelnoïci hipotecznych. RegulowaÙy one m.in. kwestie zwizane z nadzorem
finansowym,

wzmocnieniem

makroostroČnoïciowych,

stabilnoïci

bezpieczeÚstwem

finansowej,

systemów

wprowadzeniem

sieciowych

i

narz¿dzi

informatycznych

oraz

przeciwdziaÙaniem praniu pieni¿dzy.

NajwaČniejsze dziaÙania NBP w 2019 r.:

 udziaÙ w pracach organów paÚstwa nad projektami aktów prawnych majcych znaczenie dla
systemu bankowego,
 opiniowanie projektów unijnych aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych paÚstw
czÙonkowskich UE, dotyczcych m.in. kwestii finansowych i bankowych, w tym nadzoru
finansowego, wzmocnienia stabilnoïci finansowej oraz instrumentów finansowych.
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13. WspóÙpraca mi¿dzynarodowa85
Realizacja zadaÚ wynikajcych z czÙonkostwa Polski w Unii Europejskiej
W 2019 r. przedstawiciele NBP uczestniczyli w pracach gremiów UE, w tym: Rady Ogólnej EBC, Rady
Generalnej ERRS, komitetów i grup roboczych ESBC oraz ERRS, Rady ECOFIN (w ramach
nieformalnych posiedzeÚ), komitetów i grup roboczych Rady UE oraz Komisji Europejskiej.
NajwaČniejsze dziaÙania dotyczyÙy: dokoÚczenia budowy unii bankowej (w tym zmiany dyrektywy
w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporzdkowanej likwidacji banków, rozporzdzenia
o jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporzdkowanej likwidacji banków oraz dyrektywy
i rozporzdzenia w sprawie wymogów kapitaÙowych), a takČe utworzenia wspólnego mechanizmu
ochronnego dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporzdkowanej likwidacji banków oraz
pogÙ¿bienia unii rynków kapitaÙowych.
NBP byÙ takČe zaangaČowany w dziaÙania zwizane z wyjïciem Wielkiej Brytanii z UE — na szczeblu
wewn¿trznym, krajowym i unijnym.
WspóÙpraca w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych
Przedstawiciele NBP brali udziaÙ w pracach ESBC w zakresie wynikajcym ze statusu banku
centralnego paÚstwa czÙonkowskiego UE pozostajcego poza stref euro. Przedstawiciele NBP
uczestniczyli w kwartalnych posiedzeniach Rady Ogólnej EBC (jednego z organów decyzyjnych EBC)
oraz w pracach komitetów ESBC.
Przedmiotem obrad Rady Ogólnej EBC byÙy przede wszystkim nast¿pujce kwestie: sytuacja
makroekonomiczna paÚstw czÙonkowskich UE oraz sytuacja na rynkach finansowych (w tym wpÙyw
cyfryzacji na te rynki), uwarunkowania polityki pieni¿Čnej paÚstw pozostajcych poza stref euro,
wpÙyw zmian kursu walutowego na ceny oraz monitorowanie dziaÙalnoïci banków centralnych
w zwizku z tzw. zakazem finansowania monetarnego sektora publicznego ze ïrodków banku
centralnego86 i zakazem uprzywilejowanego dost¿pu87.
W trakcie spotkaÚ komitetów ESBC oraz grup roboczych i zespoÙów zadaniowych ESBC omawiano
zagadnienia dotyczce m.in.:

ƺ sytuacji makroekonomicznej w krajach UE,

Zadania z tego obszaru s realizowane m.in. na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i 3, art. 23 ust. 7 ustawy o Narodowym Banku
Polskim oraz na podstawie przepisów Statutu ESBC i EBC.
86 Wynikajcym z art. 123 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
85

87

Wynikajcym z art. 124 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
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ƺ konsolidacji systemu TARGET2 z platform rozrachunku papierów wartoïciowych T2S,
ƺ pÙatnoïci natychmiastowych oraz waluty cyfrowej banku centralnego,
ƺ dost¿pu do systemów pÙatnoïci dla podmiotów niebankowych,
ƺ rozwoju zintegrowanego systemu sprawozdawczego AnaCredit (baza danych o pojedynczych
kredytach bankowych w strefie euro),
ƺ cyberbezpieczeÚstwa oraz faÙszerstw banknotów euro,
ƺ przygotowaÚ do brexitu i wpÙywu brexitu na sytuacj¿ gospodarcz w UE oraz na ESBC (zmiana
klucza kapitaÙowego EBC oraz umowy ERM II).
W 2019 r. pracownicy NBP wzi¿li udziaÙ w 314 wyjazdach do banków centralnych i EBC
oraz w 98 wyjazdach do innych instytucji europejskich (w 2018 r. — odpowiednio 318 i 93).
UdziaÙ w pracach innych organów unijnych
W 2019 r. przedstawiciele NBP uczestniczyli — bezpoïrednio bdĊ poïrednio — w pracach
nast¿pujcych gremiów UE:

ƺ Rady ECOFIN (w ramach nieformalnych posiedzeÚ);
ƺ Komitetu Rady UE do Spraw Ekonomicznych i Finansowych (Economic and Financial Committee,
EFC); w 2019 r. NBP wspólnie z MF zorganizowaÙ po raz pierwszy doroczne, wyjazdowe
posiedzenie EFC;
ƺ grup roboczych Rady UE i Komisji Europejskiej.

WspóÙpraca z mi¿dzynarodowymi instytucjami gospodarczymi i finansowymi
WspóÙpraca z Organizacj WspóÙpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
W 2019 r. eksperci NBP uczestniczyli w posiedzeniach komitetów tematycznych i grup roboczych
OECD oraz dziaÙaniach podejmowanych w ramach OECD International Network on Financial
Education (Mi¿dzynarodowa Grupa ds. Edukacji Finansowej).
W 2019 r. przedstawiciele NBP spotkali si¿ z czÙonkami misji Sekretariatu OECD przygotowujcej
XVI przegld gospodarczy Polski. Tematami spotkania byÙy: bieČca sytuacja gospodarcza, polityka
pieni¿Čna i stabilnoï° systemu finansowego w Polsce.
WspóÙpraca z Grup Banku gwiatowego (GBg)
W ramach wspóÙpracy z GBg przedstawiciele NBP88:

88

Prezes NBP peÙni funkcj¿ Gubernatora RP w Banku gwiatowym.
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ƺ uczestniczyli w Wiosennych i Dorocznych Spotkaniach Rad Gubernatorów Banku gwiatowego
i Mi¿dzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie,
ƺ wzi¿li udziaÙ w negocjacjach w ramach 19. UzupeÙnienia Mi¿dzynarodowego Stowarzyszenia
Rozwoju (International Development Association, IDA89),
ƺ wspóÙpracowali z administracj publiczn w zakresie opracowania stanowisk Polski w sprawach
zwizanych z dziaÙalnoïci GBg oraz przygotowaÚ do obj¿cia (od listopada 2020 r.) przez
przedstawiciela Polski stanowiska Dyrektora Wykonawczego w Banku gwiatowym.
Ponadto w 2019 r. NBP zorganizowaÙ prezentacj¿ raportu Banku gwiatowego pt. January 2019. Global
Economic Prospects.
WspóÙpraca z Mi¿dzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW)
W 2019 r. wspóÙpraca z MFW polegaÙa na udziale NBP w spotkaniach z przedstawicielami MFW
w ramach ich wizyt w Warszawie (w lipcu oraz w grudniu) oraz na opiniowaniu dokumentów
rozpatrywanych przez Rad¿ Wykonawcz MFW.
W 2019 r. zakoÚczono — realizowany przez MFW i Bank gwiatowy — przegld sÙuČcy kompleksowej
ocenie stabilnoïci systemu finansowego w Polsce (Financial Sector Assessment Program, FSAP90). NBP
braÙ udziaÙ w pracach nad tym przegldem.
Ponadto w 2019 r. NBP kontynuowaÙ dziaÙania w ramach czasowego zwi¿kszenia zasobów
finansowych MFW:

 jako czÙonek Nowych PorozumieÚ PoČyczkowych (New Arrangements to Borrow, NAB) NBP
pozostaje w gotowoïci do wypÙacenia MFW oprocentowanej poČyczki do kwoty odpowiadajcej
1,29 mld SDR; NBP ma uczestniczy° w NAB do listopada 2022 r.;
 NBP jest sygnatariuszem umowy poČyczki dwustronnej na rzecz MFW o wartoïci do 6,27 mld
EUR; za zgod NBP91 umowa zostaÙa przedÙuČona o kolejny rok i obecnie obowizuje do koÚca
2020 r.
grodki udost¿pnione MFW przez NBP w ramach NAB, jak teČ na podstawie umowy poČyczki
dwustronnej zachowuj status rezerw walutowych. Do tej pory MFW nie korzystaÙ ze ïrodków
z poČyczki dwustronnej. W ramach NAB Fundusz wykorzystaÙ natomiast kwot¿, która na koniec
2019 r. stanowiÙa 66,3 mln SDR92.

IDA to jeden z podmiotów GBg, który specjalizuje si¿ w udzielaniu pomocy rozwojowej najuboČszym paÚstwom ïwiata.
WspóÙpraca pomi¿dzy MFW i NBP w ramach FSAP trwaÙa przez caÙy 2018 r.
91 Decyzja Zarzdu NBP z maja 2019 r.
92 W latach 2011–2019 NBP udzieliÙ MFW poČyczek w ramach NAB na Ùczn kwot¿ 451,2 mln SDR oraz otrzymaÙ spÙat¿ poČyczki
w Ùcznej wysokoïci 384,9 mln SDR.
89
90
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WspóÙpraca z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
W 2019 r.:

 przedstawiciele NBP uczestniczyli w XXVIII Dorocznym Spotkaniu Rady Gubernatorów,
 NBP93 we wspóÙpracy z administracj publiczn braÙ udziaÙ w konsultacjach dotyczcych
wieloletniego planu strategicznego EBOR (Strategic and Capital Framework 2021ȭ2025)
oraz innych dokumentów rozpatrywanych na posiedzeniach Rady Dyrektorów EBOR,
 NBP zorganizowaÙ prezentacj¿ raportu EBOR pn. Transition Report 2018–2019: Work in Transition.
WspóÙpraca z Bankiem Rozrachunków Mi¿dzynarodowych, Mi¿dzynarodowym Bankiem
WspóÙpracy Gospodarczej i Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych
W 2019 r.:

 przedstawiciele NBP uczestniczyli w 6 posiedzeniach Gubernatorów Banku Rozrachunków
Mi¿dzynarodowych (BIS); w 2019 r. Narodowy Bank Polski jako akcjonariusz BIS otrzymaÙ
dywidend¿ w wysokoïci 1,96 mln SDR;
 przedstawiciele NBP i Ministerstwa Finansów uczestniczyli w posiedzeniach Rady MBWG
i spotkaniach roboczych zwizanych z bieČc dziaÙalnoïci tego banku;
 NBP kontynuowaÙ wspóÙprac¿ z Ministerstwem Finansów w zakresie formuÙowania stanowisk
Polski w sprawach zwizanych z dziaÙalnoïci Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych
(AIIB)94; przedstawiciele NBP wzi¿li udziaÙ w Dorocznym Spotkaniu AIIB w Luksemburgu.
Inne dziaÙania na forum mi¿dzynarodowym
W 2019 r. NBP zorganizowaÙ lub wspóÙorganizowaÙ z bankami centralnymi i zagranicznymi
oraz krajowymi instytucjami finansowymi Ùcznie 18 konferencji mi¿dzynarodowych (w 2018 r. – 19),
a takČe liczne spotkania grup roboczych, gremiów unijnych i prezentacje raportów mi¿dzynarodowych
instytucji finansowych. Oprócz wydarzeÚ przedstawionych w innych miejscach Sprawozdania
zorganizowano m.in.:

 prezentacj¿ raportu Europejskiego Banku Inwestycyjnego pn. 2018/19 Investment Report. Retooling
Europe’s Economy (11 marca 2019 r.),
 konferencj¿ pn. Shaping a New Reality of Cash (29–31 maja 2019 r.),
 seminarium NBP i stowarzyszenia Bruegel pt. Climate Change and the Role of Central Banks
(16 wrzeïnia 2019 r.),
 2. edycj¿ konferencji NBP, Narodowego Banku W¿gier oraz Official Monetary and Financial
Institutions Forum (OMFIF) pt. High-level Conference on the Successes and Challenges in the CEE Region
(3ȭ5 paĊdziernika 2019 r.),
93
94

Prezes NBP peÙni funkcj¿ Gubernatora RP w EBOR.
Przedstawiciel NBP peÙni funkcj¿ Zast¿pcy Gubernatora w AIIB; funkcj¿ Gubernatora w AIIB peÙni Minister Finansów.
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 konferencj¿ pt. Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users’ Needs
(we wspóÙpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Akademi Leona KoĊmiÚskiego;
11–13 grudnia 2019 r.).
W 2019 r. w ramach programu wspóÙpracy technicznej Narodowego Banku Polskiego z bankami
centralnymi

paÚstw

przechodzcych

transformacj¿

gospodarcz

zrealizowano

Ùcznie

84

przedsi¿wzi¿cia (z udziaÙem 232 osób z 29 instytucji), w tym:

 20 wizyt studyjnych i 1 staČ w NBP,
 56 wyjazdów ekspertów NBP do innych banków centralnych,
 4 seminaria poïwi¿cone obrotowi gotówkowemu, przeciwdziaÙaniu praniu pieni¿dzy oraz
finansowaniu terroryzmu, komunikacji polityki pieni¿Čnej oraz systemowi pÙatniczemu,
 3 warsztaty dotyczce transportu wartoïci pieni¿Čnych, zarzdzania ryzykiem finansowym oraz
organizowania konferencji mi¿dzynarodowych przez NBP.
NBP kontynuowaÙ ponadto wspóÙprac¿ dwustronn z bankami centralnymi BiaÙorusi i Ukrainy
oraz mi¿dzynarodowe projekty pomocowe (w tym zakoÚczony projekt twinningowy dla Narodowego
Banku Republiki BiaÙorusi, realizowany projekt twinningowy na rzecz Narodowego Banku Gruzji
oraz program pomocowy Komisji Europejskiej dla banków centralnych krajów BaÙkanów
Zachodnich)95.
Aktywnoï° mi¿dzynarodowa NBP obejmowaÙa równieČ wyjazdy zagraniczne pracowników (wyjazdy
na konferencje mi¿dzynarodowe: w 2019 r. — 120, w 2018 r. — 133, oraz wyjazdy do instytucji
mi¿dzynarodowych: w 2019 r. – 70, w 2018 r. – 100).
NajwaČniejsze dziaÙania w 2019 r.:

 udziaÙ w pracach gremiów UE nad dokoÚczeniem budowy unii bankowej, utworzeniem
wspólnego mechanizmu ochronnego dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporzdkowanej
likwidacji banków oraz pogÙ¿bieniem unii rynków kapitaÙowych,
 poszerzanie relacji z bankami centralnymi i innymi instytucjami mi¿dzynarodowymi
oraz umacnianie pozycji mi¿dzynarodowej NBP przez organizacj¿ konferencji
mi¿dzynarodowych i udziaÙ w mi¿dzynarodowych projektach pomocowych,
 zakoÚczenie projektu twinningowego na rzecz Narodowego Banku Republiki BiaÙorusi.

95 W ramach projektu na rzecz BiaÙorusi zrealizowano 30 misji eksperckich i 2 staČe w NBP, w ramach projektu dla Gruzji
– 15 misji eksperckich, a w ramach programu dla BaÙkanów Zachodnich – 12 misji.
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14. DziaÙalnoï° wewn¿trzna
Zarzdzanie kadrami
Zatrudnienie w NBP
W 2019 r. przeci¿tne zatrudnienie w NBP wyniosÙo 3312 etatów i byÙo wyČsze o 32 etaty niČ w 2018 r.
Wzrost ten byÙ spowodowany m.in. nowelizacj przepisów prawa (rozszerzenie uprawnieÚ
nadzorczych NBP), zmianami organizacyjnymi oraz rozwojem i obsÙug nowych systemów
informatycznych.
Koszty

wynagrodzeÚ

pracowników

wraz

z

narzutami

na

wynagrodzenia

w

2019

r.

w porównaniu z 2018 r. byÙy wyČsze o 4,1%, natomiast Ùcznie z kosztami rezerw na przyszÙe
zobowizania wobec pracowników — o 5,6%.
Zmiany przeci¿tnego zatrudnienia w NBP w latach 2016ȭ2019 przedstawia Tabela 6.
Tabela 6. Zmiana przeci¿tnego zatrudnienia w NBP w latach 2016ȭ2019
Wyszczególnienie

2016

2017

2018

2019

2019-2018

Ogóáem

3 296

3 281

3 280

3 312

32

Centrala

1 934

1 949

1 950

1 983

33

Oddziaáy okrĊgowe

1 362

1 332

1 330

1 329

-1

ródÙo: dane NBP.

Podnoszenie kwalifikacji pracowników NBP
Celem dziaÙalnoïci szkoleniowej NBP jest zapewnienie kompetentnej i rzetelnej kadry. W 2019 r.
na jednego pracownika przypadaÙo ïrednio 2,6 szkolenia (w 2018 r. — 3). Prowadzona w NBP ocena
efektywnoïci szkoleÚ pozostaÙa na poziomie z 2018 r. i wynosi 4,8 w pi¿ciostopniowej skali.
W 2019 r. organizowano szkolenia w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych,
kontynuowano realizacj¿ programu rozwoju kadry kierowniczej oraz podejmowano dziaÙania
wspomagajce adaptacj¿ nowych pracowników. Zorganizowano takČe praktyki dla 15 studentów
z uczelni krajowych i zagranicznych przygotowujcych prace dyplomowe z dziedziny finansów
i bankowoïci.
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Zmiany organizacyjne
Z dniem 12 listopada 2019 r. w Narodowym Banku Polskim przeksztaÙcono Departament BadaÚ
Ekonomicznych w Departament BadaÚ i Innowacji Finansowych oraz zlikwidowano Departament
Innowacji Finansowych. Do gÙównych zadaÚ nowego departamentu naleČy prowadzenie prac
badawczych, a takČe sporzdzanie prognoz w zakresie strategicznych zagadnieÚ ekonomicznych
oraz innowacji finansowych.

Zarzdzanie ryzykiem operacyjnym
W 2019 r. NBP kontynuowaÙ dziaÙania majce na celu ograniczenie moČliwoïci wystpienia zdarzeÚ
powodujcych zakÙócenia w realizacji zadaÚ, straty finansowe lub negatywnie wpÙywajce na
wizerunek NBP. Identyfikowano i monitorowano aktualne i przyszÙe zagroČenia dla Banku.
Kontynuowano promowanie standardów uj¿tych w Zasadach etyki pracowników Narodowego Banku
Polskiego.

DziaÙalnoï° inwestycyjna
W 2019 r. nakÙady inwestycyjne NBP wyniosÙy 78,0 mln zÙ (w 2018 r. — równieČ 78,0 mln zÙ). GÙówne
obszary dziaÙalnoïci inwestycyjnej w NBP obejmowaÙy teleinformatyk¿, infrastruktur¿ budowlan
i zabezpieczenia.
Dokonane w 2019 r. inwestycje teleinformatyczne polegaÙy na wymianie technologicznej
lub modernizacji infrastruktury serwerowej i sieciowej, dostosowaniu systemów transakcyjnych
do zmian przepisów prawnych, unowoczeïnieniu uČywanych lub wdroČeniu nowych systemów,
aplikacji informatycznych i systemów cyberbezpieczeÚstwa oraz zakupie sprz¿tu komputerowego.
Inwestycje budowlane koncentrowaÙy si¿ na modernizacji infrastruktury regionalnej NBP.
NajwaČniejsze

inwestycje

w

obszarze

zabezpieczeÚ

obj¿Ùy

zakup

pojazdów

specjalnych

przeznaczonych do ochrony transportów wartoïci i kontynuowanie programu modernizacji
zabezpieczeÚ technicznych w NBP.

ObsÙuga informatyczna systemu bankowego i NBP
NajwaČniejsze dziaÙania o charakterze informatycznym przeprowadzone w 2019 r. w NBP obj¿Ùy:

ƺ przygotowanie NBP do speÙnienia zmienionych wymagaÚ dotyczcych obsÙugi poboru podatków
(m.in. rozbudowa systemu ZSK-C/O, modyfikacja oprogramowania interfejsowego, uruchomienie
nowego kanaÙu komunikacji z MF),
ƺ wdroČenie standardu GS1 w procesie zarzdzania obiegiem gotówkowym w ramach NBP,
ƺ wdroČenie Systemu Wspierajcego Tworzenie Planu Finansowego w zakresie inwestowania
rezerw dewizowych (SWPF),
ƺ zakoÚczenie budowy bazy danych Baza Statystyki PÙatniczej — BSP.
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Ponadto unowoczeïniono inne systemy informatyczne z obszaru: systemu pÙatniczego, polityki
pieni¿Čnej, kursów walut, sprawozdawczoïci i obsÙugi budČetu paÚstwa.

Audyt wewn¿trzny
W 2019 r. przeprowadzono 39 zadaÚ audytowych (w 2018 r. — 33 zadania audytowe). Badania obj¿Ùy
w szczególnoïci zagadnienia z zakresu informatyki i bezpieczeÚstwa, dziaÙalnoï° emisyjno-skarbcow,
dewizow, rachunkowoï° i dziaÙania na rzecz systemu pÙatniczego. Badano równieČ zarzdzanie
ryzykiem operacyjnym, organizacj¿ wewn¿trzn NBP, a takČe dziaÙalnoï° statystyczn i badawcz.
Badania audytowe obj¿Ùy 19 departamentów Centrali i 9 oddziaÙów okr¿gowych NBP. W ich wyniku
sformuÙowano zalecenia i rekomendacje majce na celu wyeliminowanie nieprawidÙowoïci,
zwi¿kszenie efektywnoïci dziaÙania i popraw¿ stosowanych rozwizaÚ organizacyjnych.

DziaÙalnoï° oddziaÙów okr¿gowych NBP
Narodowy Bank Polski prowadzi dziaÙalnoï° terenow za poïrednictwem 16 oddziaÙów okr¿gowych
znajdujcych si¿ w kaČdym województwie.
W 2019 r. oddziaÙy okr¿gowe:

ƺ uczestniczyÙy w badaniach analitycznych z obszaru statystyczno-dewizowego, w tym w badaniach
przedsi¿biorstw oraz mikroprzedsi¿biorstw, rynku nieruchomoïci, rynku pracy oraz badaniu
zjawiska migracji;
ƺ zorganizowaÙy 18 konferencji skierowanych do lokalnych ïrodowisk samorzdowych,
akademickich, naukowych i przedsi¿biorców; ich tematem byÙy gospodarka, finanse, pienidz
i bankowoï°;
ƺ uczestniczyÙy w organizacji licznych szkoleÚ, konkursów, wystaw oraz wydarzeÚ w ramach
dziaÙalnoïci edukacyjnej, promocyjnej i informacyjnej NBP;
ƺ wprowadzaÙy modyfikacje obsÙugi rachunków bankowych w zwizku ze zmianami ustawowymi
i udost¿pnianiem przez NBP nowych usÙug posiadaczom rachunków.

Zapewnienie bezpieczeÚstwa
W 2019 r. prowadzono prace nad utrzymaniem i zapewnieniem odpowiedniego poziomu
bezpieczeÚstwa w NBP, w tym:

ƺ rozwijano dziaÙalnoï° Operacyjnego Centrum BezpieczeÚstwa w NBP, m.in. o wspóÙprac¿
z innymi bankami centralnymi i poszerzone szkolenia dla pracowników NBP,
ƺ wprowadzono podstawy prawne stosowania zaawansowanego podpisu elektronicznego NBP
i zaktualizowano wewn¿trzne przepisy dotyczce RODO,
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ƺ podniesiono poziom bezpieczeÚstwa kryptograficznego systemów informatycznych NBP przez
unowoczeïnienie systemu DOCert.
NajwaČniejsze dziaÙania w 2019 r.:

 unowoczeïnienie stosowanych i wprowadzenie nowych systemów informatycznych,
 liczne dziaÙania z obszaru statystyczno-dewizowego oraz edukacyjne i szkoleniowe
przeprowadzone przez oddziaÙy okr¿gowe NBP.
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biegÙego rewidenta z badania

1ǯ Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego
na dzieÚ 31 grudnia 2019 roku wraz ze Sprawozdaniem
niezaleČnego biegÙego rewidenta z badania
Bilans NBP
na dzieÚ 31 grudnia 2019 roku
Aktywa
1. Záoto i naleĪnoĞci w záocie odpowiadającym miĊdzynarodowym
standardom czystoĞci

31.12.2019
Nota
1

w tys. záotych
42 518 790,2

19 928 317,3

445 195 431,8

419 868 025,9

5 271 036,0
439 924 395,8

4 819 450,5
415 048 575,4

3. NaleĪnoĞci od rezydentów w walutach obcych

0,0

0,0

4. NaleĪnoĞci od nierezydentów w walucie krajowej
5. NaleĪnoĞci od krajowych pozostaáych monetarnych instytucji
finansowych w walucie krajowej z tytuáu operacji polityki pieniĊĪnej

0,0
0,0

0,0
0,0

2. NaleĪnoĞci od nierezydentów w walutach obcych
2.1.
2.2.

NaleĪnoĞci od MFW
Rachunki w instytucjach zagranicznych, dáuĪne papiery
wartoĞciowe, udzielone kredyty, inne aktywa zagraniczne

2
3

5.1.

Podstawowe operacje refinansujące

0,0

0,0

5.2.

Dáugoterminowe operacje refinansujące

0,0

0,0

5.3.

Operacje dostrajające

0,0

0,0

5.4.

Operacje strukturalne

0,0

0,0

0,0
10,4

0,0
5 643 915,1

7. DáuĪne papiery wartoĞciowe rezydentów w walucie krajowej

0,0

0,0

8. NaleĪnoĞci od sektora rządowego w walucie krajowej

0,0

0,0

9. Pozycje w trakcie rozliczenia

0,0

0,0

1 386 084,0

1 407 838,3

5.5. Kredyty lombardowe
6. Pozostaáe naleĪnoĞci od krajowych pozostaáych monetarnych
instytucji finansowych w walucie krajowej

4

10. Pozostaáe aktywa
10.1. ĝrodki trwaáe i wartoĞci niematerialne i prawne

5

898 026,4

906 670,7

10.2. Pozostaáe aktywa finansowe

6

272 163,0

271 165,9

10.3. RóĪnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

7

10 497,9

871,4

10.4. Rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów

8

31 299,8

35 007,8

10.5. Inne

9

174 096,9

194 122,5

489 100 316,4

446 848 096,6

Aktywa ogóâem
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Pasywa
1. Pieniądz w obiegu
2. Zobowiązania wobec krajowych pozostaáych monetarnych instytucji
finansowych w walucie krajowej z tytuáu operacji polityki pieniĊĪnej

31.12.2019

Nota

31.12.2018

w tys. záotych

10

238 777 248,0

219 489 936,7

11

65 410 357,6

72 942 616,5

2.1.

Rachunki bieĪące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych)

50 655 941,5

61 390 258,2

2.2.

Depozyty na koniec dnia

14 754 416,1

11 552 358,3

2.3.

Depozyty o staáym oprocentowaniu

0,0

0,0

2.4.

Inne operacje polityki pieniĊĪnej *

0,0

0,0

3. Pozostaáe zobowiązania wobec krajowych pozostaáych monetarnych
instytucji finansowych w walucie krajowej

12

385 342,2

362 810,7

4. Zobowiązania z tytuáu wyemitowanych dáuĪnych papierów wartoĞciowych
w walucie krajowej *

11

64 985 650,0

53 276 000,0

13

9 346 735,8
9 326 302,8

7 273 508,0
7 251 979,7

20 433,0

21 528,3

5. Zobowiązania wobec innych rezydentów w walucie krajowej
5.1.
Zobowiązania wobec sektora rządowego
5.2.

Pozostaáe zobowiązania

6. Zobowiązania wobec nierezydentów w walucie krajowej

14

2 266 129,9

2 605 986,1

7. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych

15

22 356 217,5

25 100 108,6

8. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych

16

43 665 689,7

37 886 502,4

9. Zobowiązania wobec MFW

17

6 875 252,6

6 823 985,7

0,0

0,0

18

222 477,3
6 356,5

239 079,3
23 787,0

10. Pozycje w trakcie rozliczenia
11. Pozostaáe pasywa
11.1. RóĪnice z wyceny instrumentów pozabilansowych
11.2.

Rozliczenia miĊdzyokresowe

19

144 302,7

142 056,0

11.3.

Inne

20

71 818,1

73 236,3

12. Rezerwy na przyszáe zobowiązania

21

165 628,8

145 368,3

13. RóĪnice z wyceny

22

30 494 130,6

27 193 170,3

14. Fundusze i rezerwy

23

8 186 317,3

5 374 387,4

1 500 000,0

1 500 000,0

0,0

0,0

6 686 317,3

3 874 387,4

-4 036 860,9

-11 865 363,4

7 828 502,5

0,0

-11 865 363,4

-11 865 363,4

489 100 316,4

446 848 096,6

14.1.

Fundusz statutowy

14.2.

Fundusz rezerwowy

14.3.

Rezerwy

15. Wynik finansowy
15.1.

Wynik finansowy roku bieĪącego

15.2.

Strata z lat ubiegáych

Pasywa ogóâem

24

* W 2019 r. przeniesiono saldo wyemitowanych bonów pieni¿Čnych NBP prezentowane na dzieÚ 31.12.2018 w pozycji 2.4. Inne
operacje polityki pieni¿Čnej do nowo wyodr¿bnionej pozycji 4. Zobowizania z tytuÙu wyemitowanych dÙuČnych papierów wartoïciowych
w walucie krajowej. SzczegóÙowe informacje przedstawiono w Rozdziale 3. „Zmiany zasad rachunkowoïci”. Dane porównawcze
doprowadzono do porównywalnoïci.
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Rachunek zysków i strat NBP
za rok zakoÚczony 31 grudnia 2019 roku1
2019
Nota
1. Wynik z tytuáu odsetek, dyskonta, premii

28

2018
w tys. záotych

3 293 959,8

2 558 165,1

1.1.

Przychody z tytuáu odsetek, dyskonta, premii

8 358 201,4

7 639 880,1

1.2.

Koszty z tytuáu odsetek, dyskonta, premii

-5 064 241,6

-5 081 715,0

5 621 395,0

-1 517 340,8

2. Wynik z operacji finansowych*
2.1.

2.2.

Wynik z tytuáu zrealizowanych operacji finansowych, w tym:

8 789 558,1

3 391 503,1

- wynik z tytuáu zrealizowanych róĪnic kursowych
na transakcjach w walutach obcych

5 733 405,1

4 363 115,3

- wynik z tytuáu zrealizowanych róĪnic cenowych

3 056 125,5

-972 057,6

Koszty niezrealizowane, w tym:

29

-356 233,2

-1 034 456,5

- koszty niezrealizowane z wyceny kursowej walut obcych

-109 545,3

-835 517,7

- koszty niezrealizowane z wyceny cenowej

-246 687,9

-198 938,8

0,0

0,0

-2 811 929,9

-3 874 387,4

10 238,8

10 737,8

2.3.

Odpisy z tytuáu utraty wartoĞci aktywów finansowych

2.4.

Wynik z tytuáu aktualizacji rezerwy na ryzyko kursowe

30

31

3. Wynik z tytuáu opáat i prowizji
3.1.

Przychody z tytuáu opáat i prowizji

32

49 565,6

44 780,8

3.2.

Koszty z tytuáu opáat i prowizji

33

-39 326,8

-34 043,0

4. Przychody z tytuáu akcji i udziaáów

34

23 372,2

14 703,6

5. Pozostaáe przychody

35

97 704,1

87 289,2

9 046 669,9

1 153 554,9

A. Przychody netto ogóâem
6. Koszty wynagrodzeĔ

36

-574 712,9

-543 992,4

7. Koszty administracyjne

37

-264 559,4

-251 810,4

8. Koszty amortyzacji

38

-86 674,3

-85 736,3

9. Koszty emisji znaków pieniĊĪnych

39

-282 254,9

-260 891,9

10. Pozostaáe koszty

35

-9 965,9

-11 123,9

B. Wynik finansowy roku bieīĆcego

40

7 828 502,5

0,0

*

W 2019 r. zmieniono sposób prezentacji skÙadowych pozycji 2. Wynik z operacji finansowych. SzczegóÙowe informacje
przedstawiono w Rozdziale 3. „Zmiany zasad rachunkowoïci”.

Poczwszy od Sprawozdania finansowego NBP na dzieÚ 31 grudnia 2019 r. wartoïci kosztów prezentowane s ze znakiem
„-” (minus). Odpowiednio dostosowano w tym zakresie dane porównawcze za 2018 r.

1
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Informacja dodatkowa
1. Wprowadzenie
1.1. Podstawa prawna, przedmiot dziaÙania i organy NBP
Zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Bank Polski, zwany dalej
„NBP”, jest centralnym bankiem paÚstwa. PrzysÙuguje mu wyÙczne prawo emisji pienidza oraz
ustalania i realizowania polityki pieni¿Čnej. NBP odpowiada za wartoï° polskiego pienidza.
Rol¿, funkcje oraz cel i zadania NBP okreïlaj:

 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810), zwana
dalej „ustaw o NBP”,
 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357),
 Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersje
skonsolidowane Dz. Urz. UE 2016 C 202 z dnia 7 czerwca 2016 r., s. 1).
W myïl art. 2 ustawy o NBP, NBP posiada osobowoï° prawn i nie podlega wpisowi do rejestru
przedsi¿biorstw paÚstwowych. NBP prowadzi dziaÙalnoï° na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a jego
siedzib jest Warszawa.
Zgodnie z ustaw o NBP, podstawowym celem dziaÙalnoïci NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu
cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rzdu, o ile nie ogranicza to podstawowego
celu NBP. Do zadaÚ NBP naleČy takČe:










organizowanie rozliczeÚ pieni¿Čnych,
prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi,
prowadzenie dziaÙalnoïci dewizowej w granicach okreïlonych ustawami,
prowadzenie bankowej obsÙugi budČetu paÚstwa,
regulowanie pÙynnoïci banków oraz ich refinansowanie,
ksztaÙtowanie warunków niezb¿dnych dla rozwoju systemu bankowego,
dziaÙanie na rzecz stabilnoïci systemu finansowego,
dziaÙanie na rzecz wyeliminowania lub ograniczania ryzyka systemowego w systemie

finansowym,
 opracowywanie statystyki pieni¿Čnej i bankowej, bilansu pÙatniczego oraz mi¿dzynarodowej
pozycji inwestycyjnej,
 wykonywanie innych zadaÚ okreïlonych ustawami.
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Zgodnie z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustaw o NBP, organami NBP s:

1. Prezes NBP (powoÙywany na szeïcioletni kadencj¿),
2. Rada Polityki Pieni¿Čnej (czÙonkowie powoÙywani na szeïcioletni, nieodnawialn kadencj¿),
3. Zarzd NBP (czÙonkowie powoÙywani na szeïcioletni kadencj¿).
SkÙad osobowy organów NBP na dzieÚ 31 grudnia 2019 r.:

Prezes NBP
Adam GlapiÚski
Rada Polityki Pieni¿Čnej2

Przewodniczcy

Adam GlapiÚski

CzÙonkowie

GraČyna Ancyparowicz

Cezary Kochalski

RafaÙ Sura

Eugeniusz Gatnar

Jerzy Kropiwnicki

Kamil Zubelewicz

Rukasz Hardt

Eryk Ron

Jerzy yČyÚski

PaweÙ SzaÙamacha

Zarzd NBP3

Przewodniczcy

Adam GlapiÚski

Wiceprezes NBP –
Pierwszy Zast¿pca
Prezesa NBP

Piotr WiesioÙek

Wiceprezes NBP

Anna TrzeciÚska

CzÙonkowie

Teresa CzerwiÚska

Ryszard KokoszczyÚski

Andrzej KaĊmierczak

PaweÙ Samecki

2 Z dniem 20 grudnia 2019 r. zakoÚczyÙa si¿ kadencja czÙonka Rady Polityki Pieni¿Čnej Jerzego OsiatyÚskiego.
Z dniem 21 grudnia 2019 r. na funkcj¿ czÙonka Rady Polityki Pieni¿Čnej powoÙany zostaÙ Cezary Kochalski.
3 Z dniem 2 kwietnia 2019 r. funkcj¿ czÙonka Zarzdu NBP przestaÙ peÙni° Jacek Bartkiewicz (w zwizku z zakoÚczeniem
kadencji).
Z dniem 4 czerwca 2019 r. na funkcj¿ czÙonka Zarzdu NBP powoÙana zostaÙa Teresa CzerwiÚska.
Z dniem 17 lutego 2020 r. funkcj¿ czÙonka Zarzdu NBP przestaÙ peÙni° PaweÙ Samecki (w zwizku z zakoÚczeniem kadencji).
Z dniem 29 lutego 2020 r. funkcj¿ czÙonka Zarzdu NBP przestaÙa peÙni° Teresa CzerwiÚska (odwoÙana na skutek zrzeczenia si¿
przez ni funkcji czÙonka Zarzdu NBP).
Z dniem 1 marca 2020 r. na funkcj¿ czÙonka Zarzdu NBP powoÙany zostaÙ Piotr Pogonowski.
Z dniem 7 marca 2020 r. funkcj¿ czÙonka Zarzdu NBP, Wiceprezesa NBP - Pierwszego Zast¿pcy Prezesa NBP przestaÙ peÙni°
Piotr WiesioÙek (w zwizku z zakoÚczeniem kadencji).
Z dniem 8 marca 2020 r. na funkcj¿ czÙonka Zarzdu NBP, Wiceprezesa NBP - Pierwszego Zast¿pcy Prezesa NBP powoÙana
zostaÙa Marta Kightley.
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1.2. Podstawa prawna sporzdzenia sprawozdania finansowego
Zarzd NBP sporzdziÙ sprawozdanie finansowe NBP na dzieÚ 31 grudnia 2019 r. zgodnie z:

 ustaw o NBP,
 uchwaÙ nr 16/2003 Rady Polityki Pieni¿Čnej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad
rachunkowoïci, ukÙadu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat Narodowego
Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP z 2020 r. poz. 1), zwan dalej „uchwaÙ nr 16/2003 RPP”,
 uchwaÙ nr 6/2019 Rady Polityki Pieni¿Čnej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zasad tworzenia
i rozwizywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych w Narodowym
Banku Polskim (Dz. Urz. NBP poz. 14), zwan dalej „uchwaÙ nr 6/2019 RPP”,
 uchwaÙ nr 45/2013 Zarzdu Narodowego Banku Polskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie
sposobu wykonywania zadaÚ z zakresu rachunkowoïci w Narodowym Banku Polskim
(z póĊn. zm.).

1.3. Okres obj¿ty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe obejmuje rok kalendarzowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym obejmuj rok kalendarzowy od 1 stycznia 2018 r.
do 31 grudnia 2018 r.

1.4. BiegÙy rewident i sposób jego wyboru
Roczne sprawozdanie finansowe NBP sporzdzone na dzieÚ 31 grudnia 2019 r. podlega badaniu
i ocenie przez biegÙego rewidenta – firm¿ KPMG Audyt SpóÙka z ograniczon odpowiedzialnoïci sp.k.,
z siedzib w Warszawie. BiegÙy rewident zostaÙ wybrany w 2019 r. przez Rad¿ Polityki Pieni¿Čnej,
zwan dalej „RPP”, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o NBP. Wyboru dokonano w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówieÚ publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z póĊn. zm.) na dwa lata (badanie sprawozdania finansowego za lata 2019
i 2020) z moČliwoïci przedÙuČenia umowy na kolejny okres dwuletni (badanie sprawozdania
finansowego za lata 2021 i 2022).

1.5. Informacje o przyj¿ciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego NBP
za 2018 rok
Roczne sprawozdanie finansowe NBP sporzdzone na dzieÚ 31 grudnia 2018 r. zostaÙo przyj¿te
przez RPP uchwaÙ nr 1/2019 w dniu 29 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. NBP poz. 2) oraz zatwierdzone przez
Rad¿ Ministrów uchwaÙ nr 63/2019 w dniu 11 lipca 2019 r. BiegÙy rewident, badajcy to sprawozdanie,
firma KPMG Audyt SpóÙka z ograniczon odpowiedzialnoïci sp.k., wydaÙ o nim opini¿ bez zastrzeČeÚ.
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W sprawozdaniu finansowym sporzdzonym na dzieÚ 31 grudnia 2018 r. NBP wykazaÙ wynik
finansowy w kwocie zero. W zwizku z tym, w 2019 r. NBP nie dokonaÙ wpÙaty z zysku do budČetu
paÚstwa i nie dokonaÙ odpisu na fundusz rezerwowy NBP.

2. Opis istotnych zasad rachunkowoïci
2.1. Podstawowe zasady rachunkowoïci
Zasady rachunkowoïci stosowane przez NBP, okreïlone w aktach prawnych wymienionych w punkcie
1.2. wprowadzenia do niniejszego sprawozdania finansowego, odpowiadaj standardom stosowanym
w Europejskim Systemie Banków Centralnych, zwanym dalej „ESBC”, których podstaw¿ stanowi
Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego – zwanego dalej „EBC” – (UE) 2016/2249 z dnia 3 listopada
2016 r. w sprawie ram prawnych rachunkowoïci i sprawozdawczoïci finansowej w Europejskim
Systemie Banków Centralnych (EBC/2016/34,z póĊn. zm.), zwane dalej „Wytycznymi EBC”.
Sporzdzajc sprawozdanie finansowe, NBP stosuje nast¿pujce zasady rachunkowoïci:








wiernego i rzetelnego obrazu,
kontynuacji dziaÙania,
ostroČnoïci,
istotnoïci,
porównywalnoïci,
memoriaÙu.

2.2. Kontynuacja dziaÙania
Sprawozdanie finansowe NBP zostaÙo sporzdzone przy zaÙoČeniu kontynuowania dziaÙalnoïci
– zgodnie z art. 58 ustawy o NBP nie moČna ogÙosi° upadÙoïci NBP.

2.3. Ujmowanie transakcji w ksi¿gach rachunkowych
W ksi¿gach rachunkowych roku obrotowego ujmuje si¿ wszystkie zdarzenia gospodarcze, które
wystpiÙy w danym roku obrotowym.
Ujmujc transakcje w ksi¿gach rachunkowych, NBP kieruje si¿ ustalonym w Wytycznych EBC
tzw. podejïciem ekonomicznym i w zwizku z tym stosuje nast¿pujce reguÙy:

 waluty obce i zÙoto odpowiadajce mi¿dzynarodowym standardom czystoïci zakupione
lub sprzedane w transakcji bieČcej lub terminowej ujmuje si¿ w ksi¿gach rachunkowych (na
kontach pozabilansowych) w dniu zawarcia umowy,
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 odsetki, dyskonto i premie od aktywów i zobowizaÚ oraz instrumentów finansowych
pozabilansowych zalicza si¿ do wyniku finansowego na koniec kaČdego dnia operacyjnego4.
DÙuČne papiery wartoïciowe zakupione lub sprzedane w transakcji bieČcej ujmuje si¿ w ksi¿gach
rachunkowych NBP w dniu rozliczenia.

2.4. Wycena na dzieÚ bilansowy
Na dzieÚ bilansowy dla zÙota, walut obcych, papierów wartoïciowych zakupionych przez NBP
(z wyjtkiem dÙuČnych papierów wartoïciowych utrzymywanych do terminu wymagalnoïci oraz
papierów wartoïciowych nienotowanych na aktywnym rynku) i instrumentów finansowych
pozabilansowych5 stosuje si¿ zasad¿ wyceny wedÙug cen/kursów rynkowych. Efekty wyceny aktywów
i zobowizaÚ do cen/kursów rynkowych obowizujcych na dzieÚ bilansowy ujmuje si¿ kierujc si¿
reguÙami:

 zaliczania do wyniku finansowego kosztów niezrealizowanych (ujemnych róČnic z wyceny),
 niezaliczania do wyniku finansowego przychodów niezrealizowanych (dodatnich róČnic
z wyceny) – s one ujmowane w pasywach bilansu jako RóČnice z wyceny.
ZÙoto odpowiadajce mi¿dzynarodowym standardom czystoïci (standard London Good Delivery) jest
wyceniane wedÙug ïredniej ceny rynkowej zÙota w dolarach amerykaÚskich z londyÚskiego rynku
kruszców (London Bullion Market).
DÙuČne papiery wartoïciowe notowane na aktywnym rynku6 wycenia si¿ wedÙug ïredniej ceny
rynkowej. W przypadku papierów, których wartoï° rynkowa nie jest ustalana bezpoïrednio na
podstawie cen, do wyceny s stosowane stawki krzywej rentownoïci dla danego typu papierów
wartoïciowych o tym samym ratingu kredytowym emitenta.
Transakcje terminowe na dÙuČne papiery wartoïciowe (forward transactions in securities) wycenia si¿
poprzez porównanie ceny rynkowej dÙuČnych papierów wartoïciowych z ich cen ustalon w umowie,

Z wyjtkiem:
 odsetek od ïrodków pieni¿Čnych utrzymywanych na rachunkach nostro, które s ujmowane na dzieÚ zapÙaty,
 odsetek do zapÙaty z tytuÙu rezerwy obowizkowej oraz odsetek od aktywów i zobowizaÚ zwizanych z gospodark wÙasn,
które s ujmowane na koniec miesica,
 odsetek od depozytów zabezpieczajcych wykonanie gwarantowanych transakcji gieÙdowych (futures), które zalicza si¿ do
wyniku finansowego w dniu zapÙaty.
5 Pozycje pozabilansowe w walutach obcych wynikajce z transakcji terminowych walutowych oraz transakcji wymiany walut
s wyceniane wedÙug kursu ïredniego NBP.
6 Aktywny rynek cechuje jednorodnoï° przedmiotu obrotu, moČliwoï° znalezienia w dowolnym momencie nabywców
i sprzedawców oraz publicznie dost¿pna informacja o cenach lub moČliwoï° ustalenia cen na podstawie informacji podawanych
do wiadomoïci publicznej (w szczególnoïci na podstawie krzywych rentownoïci).
4
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zdyskontowan na dzieÚ rozliczenia transakcji bieČcej (spot) obowizujcy dla cen rynkowych z dnia
wyceny.
Gwarantowane transakcje gieÙdowe (futures) s wyceniane w oparciu o gieÙdowe ceny zamkni¿cia.
PozostaÙe skÙadniki aktywów i zobowizaÚ s wyceniane na bazie kosztu historycznego.
Dla aktywów, pasywów i instrumentów finansowych pozabilansowych w walutach obcych,
po okreïleniu ich wartoïci bilansowej w walucie oryginalnej, ustala si¿ ich wartoï° w walucie krajowej.
W procesie wyceny stosowane s kursy ïrednie NBP obowizujce na dzieÚ bilansowy.
Do wyceny na dzieÚ 31 grudnia 2019 roku zostaÙy wykorzystane ceny/kursy ogÙoszone w dniu
31 grudnia 2019 roku, a dla danych porównawczych – ogÙoszone w dniu 31 grudnia 2018 roku.

2.5. Zasady ujmowania i wyceny aktywów, pasywów i instrumentów finansowych
pozabilansowych

oraz

zaliczania

przychodów

i

kosztów

do

wyniku

finansowego
2.5.1.

ZÙoto odpowiadajce mi¿dzynarodowym standardom czystoïci

Zakupione zÙoto ujmuje si¿ w ksi¿gach rachunkowych NBP wedÙug ceny zakupu, natomiast naleČnoïci
i zobowizania w zÙocie – wedÙug ïredniej ceny rynkowej zÙota ustalonej na dzieÚ uj¿cia zdarzenia
gospodarczego w ksi¿gach rachunkowych. Ceny uncji zÙota w dolarze amerykaÚskim przelicza si¿
na walut¿ krajow wedÙug kursu ïredniego NBP dolara amerykaÚskiego, obowizujcego na dzieÚ
uj¿cia zdarzenia gospodarczego w ksi¿gach rachunkowych.
Aktywa i zobowizania w zÙocie, z uwzgl¿dnieniem transakcji bieČcych uj¿tych na kontach
pozabilansowych oraz instrumentów finansowych pozabilansowych w zÙocie, tworz zasób zÙota, dla
którego ustala si¿ ïredni koszt zasobu. gredni koszt zasobu zÙota, b¿dcy uïrednionym kosztem
pozyskania uncji zÙota przez NBP, sÙuČy do wyliczania przychodów i kosztów wynikajcych
ze sprzedaČy zÙota (zrealizowanych róČnic na transakcjach w zÙocie) oraz ustalania efektów wyceny
bilansowej. Na koniec dnia operacyjnego wartoï° w walucie krajowej pozycji w zÙocie koryguje si¿
do wartoïci obliczonej wedÙug ïredniego kosztu zasobu zÙota.
Na dzieÚ bilansowy zÙoto wycenia si¿ wedÙug ïredniej ceny rynkowej uncji zÙota, przeliczonej na walut¿
krajow wedÙug kursu ïredniego NBP dolara amerykaÚskiego obowizujcego na dzieÚ bilansowy. Nie
rozróČnia si¿ efektów wyceny kursowej i cenowej zÙota, lecz traktuje si¿ je Ùcznie jako róČnice z wyceny
zasobu zÙota. Koszty niezrealizowane, zaliczone w dniu bilansowym do wyniku finansowego,
zmieniaj ïredni koszt zasobu zÙota.
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2.5.2.

Waluty obce

Walut¿ obc zakupion lub sprzedan przez NBP za:

 walut¿ krajow – ujmuje si¿ w ksi¿gach rachunkowych wedÙug kursu uzgodnionego w umowie
lub okreïlonego odr¿bnym przepisem,
 inn walut¿ obc – ujmuje si¿ w ksi¿gach rachunkowych wedÙug wartoïci waluty obcej
kwotowanej, przeliczonej na walut¿ krajow wedÙug kursu ïredniego, obowizujcego na dzieÚ
uj¿cia zdarzenia gospodarczego w ksi¿gach rachunkowych.
W pozostaÙych przypadkach walut¿ obc przelicza si¿ na walut¿ krajow wedÙug kursu ïredniego NBP,
obowizujcego na dzieÚ wystpienia zdarzenia gospodarczego, albo wedÙug kursu ïredniego NBP,
obowizujcego na dzieÚ uj¿cia zdarzenia gospodarczego w ksi¿gach rachunkowych.
Aktywa i zobowizania w walucie obcej, z uwzgl¿dnieniem transakcji bieČcych uj¿tych na kontach
pozabilansowych oraz instrumentów finansowych pozabilansowych w tej walucie, tworz zasób
waluty obcej, dla którego ustala si¿ ïredni koszt zasobu. Zasób waluty obcej jest wyznaczany odr¿bnie
dla kaČdej waluty obcej. gredni koszt zasobu waluty obcej, b¿dcy uïrednionym kosztem pozyskania
jednostki waluty obcej przez NBP, sÙuČy do wyliczania przychodów i kosztów wynikajcych
ze sprzedaČy waluty obcej (zrealizowanych róČnic kursowych na transakcjach w walutach obcych) oraz
ustalania efektów wyceny bilansowej. Na koniec dnia operacyjnego wartoï° w walucie krajowej pozycji
w walutach obcych koryguje si¿ do wartoïci obliczonej wedÙug ïredniego kosztu zasobu waluty obcej.
Na dzieÚ bilansowy waluty obce wycenia si¿ wedÙug kursów ïrednich NBP obowizujcych na dzieÚ
bilansowy. Nie kompensuje si¿ kosztów niezrealizowanych poniesionych na danym zasobie waluty
obcej z przychodami niezrealizowanymi osigni¿tymi na innym zasobie waluty obcej. Koszty
niezrealizowane, zaliczone w dniu bilansowym do wyniku finansowego, zmieniaj ïredni koszt zasobu
waluty obcej.
Specjalne Prawa Cignienia (Special Drawing Rights — SDR) s traktowane jako odr¿bna waluta obca.
Transakcjami powodujcymi zmian¿ stanu SDR s transakcje nominowane w SDR lub transakcje
w walutach obcych replikujce skÙad koszyka SDR (zgodnie z odpowiedni definicj i wagami
koszyka). Przy ujmowaniu przychodów i kosztów niezrealizowanych na dzieÚ bilansowy przyjmuje
si¿ zasad¿, Če zasób SDR obejmuje desygnowane pojedyncze zasoby walut obcych, tworzce koszyk
SDR.

2.5.3.

DÙuČne papiery wartoïciowe zakupione przez NBP

Zakupione w transakcji bieČcej dÙuČne papiery wartoïciowe ujmuje si¿ w ksi¿gach rachunkowych NBP
wedÙug ceny zakupu.
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Dyskonto i premie od zakupionych dÙuČnych papierów wartoïciowych zalicza si¿ do wyniku
finansowego (odpowiednio jako przychody z dyskonta i koszty premii) na koniec kaČdego dnia
operacyjnego, w kwotach naliczonych wedÙug wewn¿trznej stopy zwrotu. Odsetki od zakupionych
dÙuČnych papierów wartoïciowych zalicza si¿ do wyniku finansowego (jako przychody z odsetek) na
koniec kaČdego dnia operacyjnego, w kwotach naliczonych proporcjonalnie do upÙywu czasu mi¿dzy
dniem zakupu a koÚcem kaČdego dnia.
DÙuČne papiery wartoïciowe o tym samym kodzie (ISIN), wzgl¿dem których NBP realizuje okreïlony
zamiar zarzdczy, tworz zasób dÙuČnych papierów wartoïciowych.
Dla

zasobu

dÙuČnych

papierów

wartoïciowych

notowanych

na

aktywnym

rynku,

niezakwalifikowanych jako dÙuČne papiery wartoïciowe utrzymywane do terminu wymagalnoïci,
ustala si¿ ïredni koszt zasobu. gredni koszt zasobu dÙuČnych papierów wartoïciowych, b¿dcy
uïrednionym

kosztem

pozyskania

przez

NBP

papieru

wartoïciowego

o

danym

kodzie

(uwzgl¿dniajcym rozliczone dyskonto i premi¿), sÙuČy do wyliczania przychodów i kosztów
wynikajcych ze sprzedaČy dÙuČnych papierów wartoïciowych (zrealizowanych róČnic cenowych) oraz
ustalania efektów wyceny bilansowej.
Na dzieÚ bilansowy dÙuČne papiery wartoïciowe, notowane na aktywnym rynku, niezakwalifikowane
jako dÙuČne papiery wartoïciowe utrzymywane do terminu wymagalnoïci wycenia si¿ wedÙug
obowizujcych na dzieÚ bilansowy ïredniej ceny rynkowej lub stawki krzywej rentownoïci. Nie
kompensuje si¿ kosztów niezrealizowanych poniesionych na danym zasobie dÙuČnych papierów
wartoïciowych z przychodami niezrealizowanymi osigni¿tymi na innym zasobie dÙuČnych papierów
wartoïciowych. Koszty niezrealizowane, zaliczone w dniu bilansowym do wyniku finansowego,
zmieniaj ïredni koszt zasobu dÙuČnych papierów wartoïciowych.
DÙuČne papiery wartoïciowe utrzymywane do terminu wymagalnoïci, notowane na aktywnym rynku,
oraz dÙuČne papiery wartoïciowe nienotowane na aktywnym rynku wycenia si¿ na dzieÚ bilansowy
wedÙug ceny zakupu skorygowanej o rozliczone dyskonto/premi¿, z pomniejszeniem o odpis z tytuÙu
utraty wartoïci.

2.5.4.

Transakcje z otrzymanym/udzielonym przyrzeczeniem odkupu dÙuČnych papierów
wartoïciowych

Transakcja z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu polega na kupnie papierów wartoïciowych
z jednoczesnym zobowizaniem do ich odsprzedaČy kontrahentowi w okreïlonym terminie,
po uzgodnionej cenie. Transakcj¿ t¿ ujmuje si¿ w aktywach bilansu NBP jako poČyczk¿ udzielon,
zabezpieczon papierami wartoïciowymi, których stan nie zwi¿ksza si¿ w momencie zawarcia umowy.
Papiery wartoïciowe zakupione w transakcjach z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu nie podlegaj
wycenie i nie zalicza si¿ do wyniku finansowego przychodów i kosztów wynikajcych z tych papierów.
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Transakcja z udzielonym przyrzeczeniem odkupu polega na sprzedaČy papierów wartoïciowych
z jednoczesnym zobowizaniem do odkupu tych papierów od kontrahenta w okreïlonym terminie, po
uzgodnionej cenie. Transakcj¿ t¿ ujmuje si¿ w pasywach bilansu NBP jako lokat¿ otrzyman,
zabezpieczon papierami wartoïciowymi, których stan nie zmniejsza si¿ w momencie zawarcia
umowy.
RóČnic¿ pomi¿dzy uzgodnion cen zakupu i odsprzedaČy (sprzedaČy i odkupu) papierów
wartoïciowych, stanowicych zabezpieczenie transakcji z przyrzeczeniem odkupu, zalicza si¿
do wyniku finansowego na koniec kaČdego dnia operacyjnego, w kwotach naliczonych proporcjonalnie
do upÙywu czasu mi¿dzy dniem powstania skÙadnika aktywów lub zobowizania a koÚcem kaČdego
dnia.

2.5.5.

grodki trwaÙe oraz wartoïci niematerialne i prawne

grodki trwaÙe oraz wartoïci niematerialne i prawne ujmuje si¿ w aktywach bilansu NBP wedÙug:

 ceny zakupu, powi¿kszonej o koszty bezpoïrednio zwizane z zakupem, a takČe przystosowaniem
skÙadnika majtku do stanu zdatnego do uČywania, lub
 kosztu wytworzenia.
Odpisów amortyzacyjnych od ïrodków trwaÙych oraz wartoïci niematerialnych i prawnych dokonuje
si¿ metod liniow, poczwszy od miesica nast¿pujcego po miesicu, w którym te skÙadniki majtku
przyj¿to do uČywania. PoniČsza tabela przedstawia przewidywany okres uČywania poszczególnych
grup ïrodków trwaÙych oraz wartoïci niematerialnych i prawnych ustalony na dzieÚ 31 grudnia
2019 r.

grodki trwaÙe
Grunty
Prawo wieczystego uČytkowania gruntów
Budynki i lokale
Obiekty inČynierii ldowej i wodnej

Okresy uČywania
(w miesicach)
nieograniczony
800
480 lub 780
267-480

Maszyny, urzdzenia, aparaty, narz¿dzia, wyposaČenie, w tym
- KotÙy, maszyny energetyczne

86-3001

- Maszyny, urzdzenia i aparaty ogólnego zastosowania

48-2402

- Maszyny, urzdzenia i aparaty specjalistyczne

86-2403

- Urzdzenia techniczne

36-3004

- Narz¿dzia, przyrzdy, ruchomoïci i wyposaČenie, w tym
DzieÙa sztuki
Inne narz¿dzia, przyrzdy, ruchomoïci i wyposaČenie
grodki transportu
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Wartoïci niematerialne i prawne

Okresy uČywania
(w miesicach)

Licencje na oprogramowania informatyczne

72 lub 144

Oprogramowania informatyczne wytworzone przez NBP we wÙasnym zakresie

120

Prawa autorskie, prawa do wynalazków,
znaków towarowych, wzorów uČytkowych i przemysÙowych

120

1 Okres 300 miesi¿cy dotyczy tylko pozostaÙych turbozespoÙów i zespoÙów prdotwórczych, w tym agregatów lub zespoÙów prdotwórczych
prdu przemiennego o napi¿ciu poniČej 1000 V.

Okres 240 miesi¿cy dotyczy tylko urzdzeÚ do wymiany ciepÙa, w tym wymienników przeponowych róČnych typów, oraz pozostaÙych
urzdzeÚ do wymiany ciepÙa.

2

Okres 240 miesi¿cy dotyczy tylko maszyn, urzdzeÚ i aparatów poligraficznych, w tym: maszyn do druku, maszyn introligatorskich,
wiertarek do papieru oraz urzdzeÚ i sprz¿tu pomocniczego.

3

4 Okres 300 miesi¿cy dotyczy tylko urzdzeÚ i aparatury energii elektrycznej, w tym: urzdzeÚ rozdzielczych prdu zmiennego, urzdzeÚ
nastawczych prdu zmiennego i staÙego, aparatury prdu zmiennego, stacji transformatorowych staÙych i mobilnych, urzdzeÚ i aparatury
rozdzielczej prdu staÙego, aparatury prdu staÙego oraz transformatorów.
5 Okres 240 miesi¿cy dotyczy tylko szaf i kas pancernych, sejfów, regaÙów metalowych oraz innych przedmiotów stanowicych wyposaČenie
uČytkowe pomieszczeÚ.

W okreïlonych przypadkach dla ïrodków trwaÙych oraz wartoïci niematerialnych i prawnych
przyjmuje si¿ indywidualne okresy uČywania.
Okresy uČywania ïrodków trwaÙych oraz wartoïci niematerialnych i prawnych podlegaj weryfikacji
w kaČdym roku obrotowym.
Odpisów amortyzacyjnych od ïrodków trwaÙych oraz wartoïci niematerialnych i prawnych o niskiej
jednostkowej wartoïci pocztkowej, to jest poniČej 3,5 tys. zÙ, dokonuje si¿ jednorazowo na koniec
miesica, w którym te skÙadniki majtku oddano do uČywania, w kwocie równej wartoïci pocztkowej.
grodki trwaÙe oraz wartoïci niematerialne i prawne podlegaj okresowemu przegldowi (nie rzadziej
niČ na dzieÚ bilansowy) w celu weryfikacji, czy nie wystpiÙy istotne przesÙanki utraty wartoïci, które
wymagaÙyby dokonania (zwi¿kszenia) odpisu z tytuÙu utraty wartoïci lub czy ustaÙy przyczyny utraty
wartoïci, które wymagaÙyby odwrócenia (zmniejszenia) odpisu z tytuÙu utraty wartoïci.
Na dzieÚ bilansowy ïrodki trwaÙe oraz wartoïci niematerialne i prawne wycenia si¿ wedÙug wartoïci
pocztkowej, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytuÙu utraty wartoïci.
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2.5.6.

Akcje i udziaÙy

Akcje nienotowane na aktywnym rynku i udziaÙy ujmuje si¿ w ksi¿gach rachunkowych NBP wedÙug
ceny zakupu i wycenia si¿ na dzieÚ bilansowy wedÙug ceny zakupu, z pomniejszeniem o odpis z tytuÙu
utraty wartoïci.

2.5.7.

grodki obrotowe

grodki obrotowe ujmuje si¿ w aktywach bilansu NBP wedÙug:

 ceny zakupu – materiaÙy i towary oraz zÙoto nieodpowiadajce mi¿dzynarodowym standardom
czystoïci i inne metale szlachetne,
 kosztu wytworzenia – produkty.
Na dzieÚ bilansowy ïrodki obrotowe wycenia si¿ wedÙug ceny zakupu/kosztu wytworzenia
pomniejszonej o odpis z tytuÙu utraty wartoïci.

2.5.8.

Utrata wartoïci aktywów

Utrata wartoïci aktywów jest ustalana na dzieÚ bilansowy, przez porównanie ich wartoïci ksi¿gowej
z wartoïci uČytkow lub rynkow, lub jeČeli istnieje duČe prawdopodobieÚstwo, Če skÙadnik aktywów
nie przyniesie w przyszÙoïci oczekiwanych korzyïci ekonomicznych.

2.5.9.

Pienidz w obiegu

Pienidz w obiegu ujmuje si¿ w pasywach bilansu NBP wedÙug wartoïci nominalnej wyemitowanych
banknotów i monet, pomniejszonej o wartoï° nominaln banknotów i monet:

 znajdujcych si¿ w kasach i skarbcach NBP,
 zÙoČonych do depozytu w skarbcach innych uprawnionych podmiotów,
 wycofanych z obiegu z uwagi na stopieÚ ich zuČycia.
Koszty emisji banknotów i monet zalicza si¿ do wyniku finansowego w dniu ich poniesienia,
niezaleČnie od momentu wprowadzenia banknotów i monet do obiegu.

2.5.10. DÙuČne papiery wartoïciowe wyemitowane przez NBP
DÙuČne papiery wartoïciowe wyemitowane przez NBP ujmuje si¿ w pasywach bilansu NBP w wartoïci
nominalnej.
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Dyskonto i premie od wyemitowanych przez NBP dÙuČnych papierów wartoïciowych ujmuje si¿ jako
rozliczenia mi¿dzyokresowe i zalicza do wyniku finansowego (odpowiednio jako koszty dyskonta
i przychody z premii) na koniec kaČdego dnia operacyjnego, w kwotach obliczonych dla okresu, na jaki
wyemitowano dÙuČny papier wartoïciowy, proporcjonalnie do upÙywu czasu mi¿dzy dniem powstania
zobowizania a koÚcem kaČdego dnia.
Odsetki od wyemitowanych przez NBP dÙuČnych papierów wartoïciowych zalicza si¿ do wyniku
finansowego (jako koszty odsetek) na koniec kaČdego dnia operacyjnego w kwotach obliczonych dla
okresu, na jaki wyemitowano dÙuČny papier wartoïciowy, proporcjonalnie do upÙywu czasu mi¿dzy
dniem powstania zobowizania a koÚcem kaČdego dnia.

2.5.11. Rezerwy na przyszÙe zobowizania
Rezerwy na przyszÙe zobowizania ujmuje si¿ w ksi¿gach rachunkowych NBP, gdy na NBP ciČy
obowizek wynikajcy ze zdarzeÚ przeszÙych lub zidentyfikowanego ryzyka i gdy jest
prawdopodobne, Če wypeÙnienie obowizku lub wystpienie zidentyfikowanego ryzyka, spowoduje
w NBP zmniejszenie korzyïci ekonomicznych, a kwot¿ tego obowizku i kwot¿ odpowiedni, by
pokry° zidentyfikowane ryzyko, moČna wiarygodnie oszacowa°. Rezerwy tworzy si¿ w ci¿Čar kosztów
w kwocie, jaka musiaÙaby by° zapÙacona nie póĊniej niČ na dzieÚ bilansowy, w zwizku z wypeÙnieniem
powyČszego obowizku lub byÙaby odpowiednia, aby pokry° powyČsze zidentyfikowane ryzyko.
Na dzieÚ bilansowy rezerwy na przyszÙe zobowizania podlegaj aktualizacji. Rezerwy na przyszÙe
zobowizania, niewykorzystane z powodu ustania w caÙoïci lub cz¿ïci obowizku lub ryzyka
uzasadniajcego ich utworzenie, rozwizuje si¿ na dobro przychodów.

2.5.12. Rachunek rewaluacyjny zÙota odpowiadajcego mi¿dzynarodowym standardom
czystoïci
Rachunek rewaluacyjny zÙota rozwizuje si¿ na dobro przychodów w kwocie:

 kosztów niezrealizowanych z wyceny zasobu zÙota, zaliczonych do wyniku finansowego w dniu
bilansowym,
 odpowiadajcej proporcjonalnie spadkowi stanu zasobu zÙota w odniesieniu do stanu z dnia
bilansowego poprzedniego roku obrotowego.

2.5.13. Rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych
Rezerw¿ na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych szacuje si¿ w oparciu o ogólnie
akceptowane i stosowane konsekwentnie przez NBP metody szacowania ryzyka finansowego
(por. RozdziaÙ 9.1.4.).
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Rezerw¿ tworzy si¿ i rozwizuje na dzieÚ bilansowy.
Rezerwa tworzona jest w ci¿Čar kosztów w kwocie równej poÙowie nadwyČki przychodów
ze

zrealizowanych

róČnic

kursowych

walut

obcych

nad

kosztami

ze

zrealizowanych

i niezrealizowanych róČnic kursowych walut obcych uj¿tych w wyniku finansowym roku obrotowego.
Tworzenie rezerwy nie moČe powodowa° dla NBP ujemnego wyniku finansowego roku obrotowego.
Rezerw¿ rozwizuje si¿ – zaliczajc j do przychodów – na pokrycie kosztów niezrealizowanych,
wynikajcych ze zmian kursu zÙotego do walut obcych, powi¿kszonych o nadwyČk¿ kosztów nad
przychodami ze zrealizowanych róČnic kursowych walut obcych, w kwocie, która mogÙaby
spowodowa° strat¿.
NadwyČk¿ utworzonej rezerwy w stosunku do wartoïci oszacowanej rozwizuje si¿ na dobro
przychodów.

2.5.14. Transakcje terminowe walutowe – foreign exchange forward
Zakupione lub sprzedane ïrodki pieni¿Čne w transakcji terminowej walutowej ujmowane s od dnia
zawarcia transakcji do dnia rozliczenia na kontach pozabilansowych wedÙug okreïlonego w umowie
kursu bieČcego. RóČnic¿ pomi¿dzy uzgodnionym w umowie kursem terminowym a kursem bieČcym
zalicza si¿ do wyniku finansowego na koniec kaČdego dnia operacyjnego, w kwotach naliczonych
proporcjonalnie do upÙywu czasu mi¿dzy dniem zwyczajowo przyj¿tym dla rozliczenia transakcji
bieČcej a dniem rozliczenia transakcji terminowej walutowej.

2.5.15. Transakcje wymiany walut – foreign exchange swap
Zakupione lub sprzedane oraz odpowiednio odsprzedane lub odkupione ïrodki pieni¿Čne w transakcji
wymiany walut ujmuje si¿ na kontach pozabilansowych wedÙug okreïlonego w umowie kursu
bieČcego od dnia zawarcia umowy do dnia rozliczenia. RóČnic¿ pomi¿dzy uzgodnionym w umowie
kursem terminowym a kursem bieČcym zalicza si¿ do wyniku finansowego na koniec kaČdego dnia
operacyjnego, w kwotach naliczonych proporcjonalnie do upÙywu czasu mi¿dzy dniem rozliczenia
transakcji bieČcej a dniem rozliczenia transakcji terminowej walutowej.

2.5.16. Transakcje terminowe na dÙuČne papiery wartoïciowe – forward transactions
in securities
DÙuČne papiery wartoïciowe zakupione lub sprzedane w transakcji terminowej ujmuje si¿ na kontach
pozabilansowych od dnia zawarcia transakcji do dnia rozliczenia wedÙug ceny ustalonej w umowie.
W dniu zawarcia transakcji dÙuČne papiery wartoïciowe, zakupione lub sprzedane w transakcji
terminowej nie zmieniaj zasobu dÙuČnych papierów wartoïciowych.
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DÙuČne papiery wartoïciowe zakupione lub sprzedane w transakcji terminowej wycenia si¿ na dzieÚ
bilansowy wedÙug ceny rynkowej tych transakcji, obowizujcej w dniu wyceny, poprzez porównanie
ceny rynkowej dÙuČnych papierów wartoïciowych lub stawki krzywej rentownoïci (w przypadku
braku dost¿pnoïci cen) z ich cen ustalon w umowie, zdyskontowan na dzieÚ rozliczenia transakcji
bieČcej (spot). Do dodatnich i ujemnych róČnic z wyceny stosuje si¿ reguÙy przewidziane dla uj¿cia
przychodów i kosztów niezrealizowanych.
W dniu rozliczenia transakcji, dÙuČne papiery wartoïciowe zakupione w transakcji terminowej
zwi¿kszaj zasób dÙuČnych papierów wartoïciowych, a dÙuČne papiery wartoïciowe sprzedane
w transakcji terminowej pomniejszaj zasób dÙuČnych papierów wartoïciowych.
Wynik z rozliczenia transakcji ustala si¿:

 dla dÙuČnych papierów wartoïciowych zakupionych w transakcji terminowej jako róČnic¿ mi¿dzy
cen rynkow a cen ustalon w umowie, skorygowan o koszty z wyceny uj¿te na dzieÚ
bilansowy,
 dla dÙuČnych papierów wartoïciowych sprzedanych w transakcji terminowej jako róČnic¿ mi¿dzy
cen ustalon w umowie a ïrednim kosztem zasobu dÙuČnych papierów wartoïciowych,
skorygowan o koszty z wyceny uj¿te na dzieÚ bilansowy.
JeČeli zawarto wi¿cej niČ jedn transakcj¿ terminow zakupu lub sprzedaČy dÙuČnych papierów
wartoïciowych, wyceny i rozliczenia tych transakcji dokonuje si¿ odr¿bnie.

2.5.17. Gwarantowane transakcje gieÙdowe – futures
Gwarantowan transakcj¿ gieÙdow ujmuje si¿ na kontach pozabilansowych, od dnia zawarcia
transakcji do dnia rozliczenia, w wartoïci nominalnej zakupionego lub sprzedanego instrumentu
bazowego.
Depozyt zabezpieczajcy wykonanie gwarantowanej transakcji gieÙdowej, zÙoČony w ïrodkach
pieni¿Čnych, ujmuje si¿ na kontach bilansowych jako skÙadnik aktywów. Depozyt zabezpieczajcy
zÙoČony w dÙuČnych papierach wartoïciowych nie zmienia ich zasobu.
Dzienne zmiany cen rynkowych gwarantowanej transakcji gieÙdowej zalicza si¿ do wyniku
finansowego kaČdego dnia, w tym równieČ w dniu zamkni¿cia otwartej pozycji w gwarantowanej
transakcji gieÙdowej.
W przypadku, gdy w dniu zamkni¿cia otwartej pozycji w gwarantowanej transakcji gieÙdowej ma
miejsce rzeczywista dostawa instrumentu bazowego, jego zakup lub sprzedaČ ujmuje si¿ wedÙug ceny
rynkowej.
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2.6. Zdarzenia po dacie bilansu
W bilansie oraz rachunku zysków i strat uwzgl¿dnia si¿ zdarzenia, o których informacje otrzymano po
dniu bilansowym, a przed zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego NBP, jeČeli maj
istotny wpÙyw na ich treï° i s zdarzeniami korygujcymi ich stan na dzieÚ bilansowy.

3. Zmiany zasad rachunkowoïci
Zmiana uchwaÙy nr 16/2003 RPP
Zmiany zasad rachunkowoïci w 2019 r. zostaÙy wprowadzone uchwaÙ nr 7/2019 Rady Polityki
Pieni¿Čnej z dnia 5 listopada 2019 r. (Dz. Urz. NBP poz. 15) zmieniajc uchwaÙ¿ nr 16/2003 RPP. Zmiany
dotyczyÙy rozszerzenia definicji aktywnego rynku oraz ceny rynkowej w zakresie ĊródeÙ informacji
wykorzystywanych do wyceny dÙuČnych papierów wartoïciowych notowanych na aktywnym rynku,
niezakwalifikowanych jako utrzymywane do terminu wymagalnoïci. Zmieniono równieČ wzór bilansu
NBP oraz rachunku zysków i strat NBP w odniesieniu do prezentacji lub nazw niektórych pozycji.

Zmiany definicji aktywnego rynku i ceny rynkowej
W zakresie zmiany definicji aktywnego rynku dokonano jej rozszerzenia o rynki, na których ceny nie
s podawane do wiadomoïci publicznej, ale s moČliwe do ustalenia na podstawie informacji
podawanych do wiadomoïci publicznej.
W zakresie zmiany definicji ceny rynkowej wprowadzono moČliwoï°, aby w przypadku dÙuČnych
papierów wartoïciowych notowanych na aktywnym rynku (niezakwalifikowanych jako utrzymywane
do terminu wymagalnoïci) oraz transakcji terminowych zakupu albo sprzedaČy dÙuČnych papierów
wartoïciowych notowanych na aktywnym rynku, dla których nie s dost¿pne ceny, za cen¿ rynkow
moČna byÙo uzna° wartoï° okreïlon wedÙug wÙaïciwych krzywych rentownoïci podawanych do
wiadomoïci publicznej.

Zmiany w prezentacji
W zakresie zmian w prezentacji:

 poczwszy od Sprawozdania finansowego NBP na dzieÚ 31 grudnia 2019 r. wartoïci kosztów
prezentowane s ze znakiem „-” (minus). Odpowiednio dostosowano w tym zakresie dane
porównawcze za 2018 r.;
 w bilansie NBP wprowadzono now pozycj¿ 4. Zobowizania z tytuÙu wyemitowanych dÙuČnych
papierów wartoïciowych w walucie krajowej, w której prezentowane jest saldo z pozycji 2.4. Inne
operacje polityki pieni¿Čnej zatwierdzonego sprawozdania finansowego NBP sporzdzonego
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na dzieÚ 31 grudnia 2018 r. Na saldo tej pozycji skÙadaj si¿ zobowizania z tytuÙu emisji przez
NBP bonów pieni¿Čnych w ramach podstawowych i dostrajajcych operacji otwartego rynku.
Biorc pod uwag¿, Če nabywcami bonów pieni¿Čnych NBP mog by° nie tylko instytucje
monetarne, wyodr¿bnienie nowej pozycji w pasywach bilansu pozwoliÙo na bardziej przejrzyst
prezentacj¿ zobowizaÚ NBP z tytuÙu emisji bonów pieni¿Čnych (por. Nota 11). Nowy sposób
prezentacji nie wpÙywa na zmian¿ sumy bilansowej NBP. W tabeli poniČej zaprezentowano
pozycj¿ 2. Zobowizania wobec krajowych pozostaÙych monetarnych instytucji finansowych
w walucie krajowej z tytuÙu operacji polityki pieni¿Čnej oraz pozycj¿ 4. Zobowizania z tytuÙu
wyemitowanych dÙuČnych papierów wartoïciowych

w walucie krajowej za 2018 r.

z zatwierdzonego sprawozdania finansowego NBP sporzdzonego na dzieÚ 31 grudnia 2018 r.
oraz dane porównawcze.
31.12.2018
(dane porównawcze)

Pasywa
Nota
[…]
2. Zobowiązania wobec krajowych pozostaáych monetarnych
instytucji finansowych w walucie krajowej z tytuáu operacji
polityki pieniĊĪnej
2.1. Rachunki bieĪące (w tym rachunki rezerw
obowiązkowych)
2.2. Depozyty na koniec dnia
2.3. Depozyty o staáym oprocentowaniu
2.4. Inne operacje polityki pieniĊĪnej
[...]
4. Zobowiązania z tytuáu wyemitowanych dáuĪnych papierów
wartoĞciowych w walucie krajowej

11

11

31.12.2018
(zatwierdzone
sprawozdanie finansowe)

w tys. záotych
72 942 616,5

126 218 616,5

61 390 258,2

61 390 258,2

11 552 358,3
0,0
0,0

11 552 358,3
0,0
53 276 000,0

53 276 000,0

-

 w rachunku zysków i strat NBP wprowadzono gÙównie zmiany w prezentacji skÙadowych
pozycji 2. Wynik z operacji finansowych zamiast prezentacji:


osobno przychodów i kosztów operacji finansowych, w sprawozdaniu finansowym
za 2019 r. zaprezentowano Ùczny wynik z tytuÙu zrealizowanych operacji finansowych;



przychodów i kosztów z tytuÙu rezerw na ryzyko i odpisów aktualizujcych wartoï° aktywów
finansowych, w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. zaprezentowano Ùczny wpÙyw na wynik
finansowy, przy jednoczesnym rozdziale wyniku z tytuÙu odpisów aktualizujcych wartoï°
aktywów finansowych od wyniku z tytuÙu aktualizacji rezerwy na ryzyko kursowe.

Nowy sposób prezentacji nie wpÙywa na zmian¿ wysokoïci wyniku z operacji finansowych, a tym
samym wysokoïci wyniku finansowego NBP. W poniČszej tabeli zaprezentowano pozycj¿ 2. Wynik
z operacji finansowych z zatwierdzonego sprawozdania finansowego NBP sporzdzonego na dzieÚ
31 grudnia 2018 roku oraz dane porównawcze.
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2018
(dane porównawcze)*

Rachunek zysków i strat
Nota
2. Wynik z operacji finansowych
2.1.

29

30

2.2.

Koszty niezrealizowane

2.3.

Odpisy z tytuáu utraty wartoĞci aktywów
finansowych

2.4.

Wynik z tytuáu aktualizacji rezerwy na
ryzyko kursowe

w tys. záotych

Nota

-1 517 340,8

Wynik z tytuáu zrealizowanych operacji
finansowych

3 391 503,1

-1 034 456,5
0,0

31

Rachunek zysków i strat

-3 874 387,4

2. Wynik z operacji finansowych

2018
(zatwierdzone
sprawozdanie
finansowe)
w tys. záotych
-1 517 340,8

2.1. Przychody z operacji finansowych

29

6 856 843,3

2.2. Koszty operacji finansowych

29

3 465 340,2

2.3. Koszty niezrealizowane

30

1 034 456,5

2.4. Przychody z tytuáu rozwiązania rezerw na
ryzyko i odpisów aktualizujących wartoĞü

31

0,0

2.5.

31

3 874 387,4

Koszty z tytuáu utworzenia rezerw na
ryzyko i odpisów aktualizujących wartoĞü
aktywów finansowych

* Poczwszy od Sprawozdania finansowego NBP na dzieÚ 31 grudnia 2019 r. wartoïci kosztów prezentowane s ze znakiem
„-” (minus). Odpowiednio dostosowano w tym zakresie dane porównawcze za 2018 r.

Zmiana zasad tworzenia i rozwizywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego
do walut obcych
W dniu 5 listopada 2019 r. Rada Polityki Pieni¿Čnej podj¿Ùa uchwaÙ¿ nr 6/2019 w sprawie zasad
tworzenia i rozwizywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych
w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP poz.14), która zastpiÙa uchwaÙ¿ nr 12/2010 Rady Polityki
Pieni¿Čnej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwizywania rezerwy na pokrycie
ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP nr 17,
poz. 19; por. RozdziaÙ 9.1.4.). Zmiany dotyczyÙy przede wszystkim:

 rezygnacji z minimalnego poziomu oszacowania rezerwy7 – w zwizku z przyj¿tym zaÙoČeniem
stosowania bardziej konserwatywnych parametrów do szacowania ryzyka kursowego,
 ĊródeÙ tworzenia rezerwy – rezerwa moČe by° tworzona maksymalnie w kwocie równej poÙowie
nadwyČki przychodów ze zrealizowanych róČnic kursowych walut obcych nad kosztami ze
zrealizowanych i niezrealizowanych róČnic kursowych walut obcych uj¿tych w wyniku
finansowym roku obrotowego8; utrzymano przy tym zasad¿, iČ tworzenie rezerwy nie moČe
powodowa° dla NBP ujemnego wyniku finansowego roku obrotowego (straty), oraz
 warunków jej rozwizywania – rezerwa rozwizywana jest na pokrycie kosztów
niezrealizowanych, wynikajcych ze zmian kursu zÙotego do walut obcych, powi¿kszonych
o nadwyČk¿ kosztów nad przychodami ze zrealizowanych róČnic kursowych walut obcych,
w kwocie, która mogÙaby spowodowa° strat¿ (por. RozdziaÙ 2.5.13.).9
Zmienione zasady tworzenia i rozwizywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do
walut obcych mog skutkowa° wyČszym oszacowaniem kwoty rezerwy przy jednoczesnym
wydÙuČeniu okresu jej akumulacji.

Równego kwocie niepokrytej skumulowanej straty z lat ubiegÙych, powstaÙej w wyniku zmian kursu zÙotego do walut obcych.
Dotychczas rezerwa byÙa tworzona w kwocie nadwyČki przychodów nad kosztami.
9 Dotychczas rezerwa mogÙa by° rozwizywana na pokrycie tylko kosztów niezrealizowanych z wyceny kursowej walut obcych,
które mogÙyby spowodowa° strat¿.
7
8
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4. Wartoïci oparte na profesjonalnych szacunkach
Przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego, NBP dokonuje okreïlonych szacunków oraz przyjmuje
zaÙoČenia, które maj wpÙyw na kwoty ujmowane w sprawozdaniu finansowym NBP. Szacunki
i zaÙoČenia s oparte m.in. o dane historyczne oraz oczekiwania co do przyszÙych zdarzeÚ, które wydaj
si¿ by° zasadne na dzieÚ sporzdzenia sprawozdania finansowego. PoniewaČ istniejce okolicznoïci
i oczekiwania dotyczce przyszÙoïci mog ulec zmianie, w zwizku ze zmianami rynkowymi lub
czynnikami b¿dcymi poza kontrol NBP, dokonane przez NBP szacunki podlegaj regularnemu
przegldowi.
Najistotniejszym obszarem, gdzie NBP dokonuje oszacowaÚ, jest ustalanie wysokoïci rezerwy
na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych. Zgodnie z uchwaÙ nr 6/2019 RPP
oszacowana rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych jest równa kwocie, jaka
pokryÙaby potencjaln zmian¿ wartoïci zasobów walut obcych z tytuÙu zidentyfikowanego ryzyka
zmian kursu zÙotego do walut obcych, pomniejszonej o oszacowane przychody niezrealizowane
wynikajce ze zmian kursu zÙotego do walut obcych (por. RozdziaÙ 9.1.4.).
Inne obszary, gdzie NBP dokonuje istotnych oszacowaÚ, dotycz w szczególnoïci ustalania:

 kwoty rezerw na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe (szacowanie rezerw jest
dokonywane na podstawie wyceny aktuarialnej, sporzdzanej okresowo przez niezaleČnego
aktuariusza),
 okresów uČywania ïrodków trwaÙych oraz wartoïci niematerialnych i prawnych.
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5. Noty objaïniajce do bilansu
Nota 1

ZÙoto i naleČnoïci w zÙocie odpowiadajcym mi¿dzynarodowym
standardom czystoïci
31.12.2019

w tys. záotych

31.12.2018

Zmiana

Záoto przechowywane w NBP

19 499 160,2

757 567,8

18 741 592,4

Záoto na rachunkach w bankach zagranicznych, w tym

23 019 630,0

19 170 749,5

3 848 880,5

- rachunek bieĪący w záocie

10 813 438,9

2 265 651,6

8 547 787,3

- lokaty terminowe w záocie

12 206 191,1

16 905 097,9

-4 698 906,8

Razem

42 518 790,2

19 928 317,3

22 590 472,9

w tym róĪnice z wyceny záota

17 794 911,6

11 875 428,3

5 919 483,3

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana

Záoto przechowywane w NBP

Záoto na rachunkach w bankach zagranicznych, w tym
- rachunek bieĪący w záocie

w tys. uncji

3 371,2

157,2

3 214,0

(w tonach)

(104,9)

(4,9)

(100,0)

w tys. uncji

3 980,0

3 978,5

1,5

(w tonach)

(123,7)

(123,7)

(0,0)

w tys. uncji

1 869,6
(58,1)

470,2
(14,6)

1 399,4
(43,5)

(w tonach)

2 110,4
(65,6)

3 508,3
(109,1)

-1 397,9
(-43,5)

w tys. uncji

7 351,2

4 135,7

3 215,5

(w tonach)

(228,6)

(128,6)

(100,0)

(w tonach)
- lokaty terminowe w záocie
Razem

w tys. uncji

ZÙoto jest przechowywane w NBP oraz w Banku Anglii.
ZÙoto przechowywane w Banku Anglii jest:

 utrzymywane na rachunku bieČcym w Banku Anglii,
 inwestowane w transakcje lokat terminowych z zagranicznymi bankami komercyjnymi
oraz bankami centralnymi; odsetki od lokat terminowych w zÙocie s naliczane i wypÙacane w USD
(por. Nota 3 i Nota 28).
Wzrost salda o 100,0 ton wynikaÙ z transakcji zakupu zÙota przez NBP na rynku mi¿dzybankowym
w pierwszej poÙowie 2019 r. W drugiej poÙowie 2019 r. przetransportowano 100,0 ton zÙota z Banku
Anglii do NBP.
Na wartoï° pozycji w walucie krajowej wpÙyw miaÙa takČe aktualizacja wyceny zasobu zÙota
(por. Nota 22).
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Nota 2

NaleČnoïci od MFW
31.12.2019

w tys. záotych

31.12.2018

Zmiana

Transza rezerwowa

3 337 230,8

2 673 540,0

663 690,8

Rachunek bieĪący w MFW

1 547 266,4

1 558 705,4

-11 439,0

Lokata terminowa w MFW

37 229,3

36 933,6

295,7

PoĪyczki udzielone MFW

349 309,5

550 271,5

-200 962,0

Razem

5 271 036,0

4 819 450,5

451 585,5

w tym róĪnice z wyceny kursowej SDR

-273 875,0

-318 531,1

44 656,1

31.12.2019

w tys. SDR

31.12.2018

Zmiana

Transza rezerwowa

634 092,9

512 054,7

122 038,2

Rachunek bieĪący w MFW

293 989,4

298 533,9

-4 544,5

Lokata terminowa w MFW

7 073,8

7 073,8

0,0

PoĪyczki udzielone MFW

66 370,8

105 391,8

-39 021,0

1 001 526,9

923 054,2

78 472,7

Razem

Pozycja obejmuje nominowane w SDR:


transz¿ rezerwow, która odpowiada udziaÙom czÙonkowskim Rzeczypospolitej Polskiej
w Mi¿dzynarodowym

Funduszu

Walutowym,

zwanym

dalej

„MFW”,

pomniejszonym

o zobowizania z tytuÙu rachunku prowadzonego przez NBP dla MFW w walucie krajowej
(tzw. Rachunek nr 1).
w tys. záotych

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana

Udziaáy czáonkowskie w MFW

21 796 747,9

21 388 360,0

408 387,9

Rachunek nr 1 MFW

-18 459 517,1

-18 714 820,0

255 302,9

Transza rezerwowa

3 337 230,8

2 673 540,0

663 690,8

w tys. SDR

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana

Udziaáy czáonkowskie w MFW

4 095 400,0

4 095 400,0

0,0

Rachunek nr 1 MFW

-3 461 307,1

-3 583 345,3

122 038,2

Transza rezerwowa

634 092,9

512 054,7

122 038,2

Wielkoï° udziaÙów w MFW jest okreïlana dla kaČdego kraju czÙonkowskiego na podstawie
wybranych wskaĊników makroekonomicznych i wnoszona w peÙnej wysokoïci (w walucie krajowej
i w walutach obcych). Od wielkoïci udziaÙów uzaleČnione s m.in. liczba gÙosów w MFW danego
kraju czÙonkowskiego, przypisana mu wielkoï° alokacji SDR, limity przyznawanych kredytów.
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grodki zgromadzone na Rachunku nr 1 MFW s wykorzystywane przez MFW w ramach
kwartalnych Planów Transakcji Finansowych (Financial Transactions Plans - FTP). grodki te s
zamieniane na walut¿ obc i przekazywane krajom czÙonkowskim – poČyczkobiorcom MFW,
co powoduje wzrost transzy rezerwowej. Z kolei spÙaty dokonywane przez poČyczkobiorców MFW
w walutach obcych s zamieniane na walut¿ krajow i ujmowane na Rachunku nr 1 MFW,
co powoduje spadek transzy rezerwowej.
Spadek transzy rezerwowej powoduj równieČ wpÙywy na Rachunek nr 1 MFW z tytuÙu opÙacenia
w zÙotych przez kraje czÙonkowskie podwyČszenia ich udziaÙów w MFW.


rachunek bieČcy w MFW, na którym s ujmowane ïrodki pieni¿Čne otrzymane w ramach alokacji
SDR (por. Nota 17) oraz spÙaty w SDR naleČnoïci z tytuÙu poČyczek udzielonych MFW w ramach
Nowych PorozumieÚ PoČyczkowych (New Arrangements to Borrow - NAB), jak równieČ s
dokonywane rozliczenia z tytuÙu odsetek i opÙat od sald i transakcji zwizanych z MFW,



nieoprocentowan lokat¿ terminow NBP w administrowanym przez MFW Funduszu
Powierniczym PRG-HIPC (Program Ograniczania Ubóstwa i Wspierania Wzrostu Gospodarczego
– Inicjatywa na rzecz OddÙuČenia Krajów NajuboČszych) (por. Nota 41),



poČyczki udzielone MFW w walutach obcych w ramach NAB (por. Nota 27).

Transza rezerwowa (z wyjtkiem cz¿ïci nieoprocentowanej, która jest staÙa i wynosi 56.236,0 tys. SDR),
saldo rachunku bieČcego w MFW oraz poČyczki udzielone MFW s oprocentowane wedÙug stopy
procentowej okreïlonej przez MFW.
Wzrost pozycji w walucie oryginalnej byÙ wynikiem zwi¿kszenia transzy rezerwowej, co byÙo efektem:

 transakcji zrealizowanych w ramach FTP - pÙatnoïci dokonane przez MFW z Rachunku nr 1 MFW
w NBP na rzecz krajów czÙonkowskich (122.000,0 tys. SDR), oraz
 zasileÚ Rachunku nr 2 MFW (por. Nota 14) ïrodkami pieni¿Čnymi z Rachunku nr 1 MFW w kwocie
odpowiadajcej 38,2 tys. SDR.
Jednoczeïnie na zmian¿ pozycji w walucie oryginalnej wpÙyw miaÙo:

 zmniejszenie naleČnoïci z tytuÙu poČyczek udzielonych MFW w ramach NAB, co byÙo gÙównie
efektem spÙaty przez MFW cz¿ïci zadÙuČenia wobec NBP w kwocie 38.900,0 tys. SDR
(por. Nota 27),
 zmniejszenie rachunku bieČcego w MFW gÙównie w wyniku rozliczeÚ z MFW z tytuÙu odsetek
i opÙat (4.490,4 tys. SDR).
Na wartoï° pozycji w walucie krajowej wpÙyw miaÙa równieČ aktualizacja wyceny kursowej SDR
(por. Nota 22).
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Nota 3

Rachunki w instytucjach zagranicznych, dÙuČne papiery wartoïciowe,
udzielone kredyty, inne aktywa zagraniczne

w tys. záotych
Rachunki bieĪące w walutach obcych, w tym*

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana

9 259 141,9

10 290 650,8

-1 031 508,9

3 507 926,5

3 370 499,9

137 426,6

Lokaty terminowe w walutach obcych

32 168 428,6

37 477 995,2

-5 309 566,6

Lokaty terminowe w walutach obcych z otrzymanym
przyrzeczeniem odkupu dáuĪnych papierów wartoĞciowych

43 215 223,2

37 849 982,3

5 365 240,9

354 961 158,9

329 190 814,2

25 770 344,7

Zapas banknotów i monet zagranicznych

179 119,9

195 945,7

-16 825,8

Inne naleĪnoĞci w walutach obcych, w tym

141 323,3

43 187,2

98 136,1

141 124,2

42 268,3

98 855,9

199,1

918,9

-719,8

439 924 395,8

415 048 575,4

24 875 820,4

- róĪnice z wyceny kursowej

10 411 877,0

13 352 860,9

-2 940 983,9

- róĪnice z wyceny cenowej

1 814 526,9

1 229 622,1

584 904,8

- rachunek bieĪący w EBC dla rozliczeĔ w systemie TARGET2

DáuĪne papiery wartoĞciowe w walutach obcych

- depozyty zabezpieczające gwarantowane transakcje
gieádowe w walutach obcych*
- odsetki od lokat terminowych w záocie
Razem
w tym

* W 2019 r. przeniesiono saldo uzupeániających depozytów zabezpieczających gwarantowane transakcje gieádowe w walutach obcych
(variation margin) prezentowane na dzieĔ 31.12.2018 w pozycji Rachunki bieĪące w walutach obcych do pozycji Inne naleĪnoĞci w walutach
obcych - depozyty zabezpieczające gwarantowane transakcje gieádowe w walutach obcych, gdzie dotychczas prezentowano wyáącznie
depozyty początkowe (initial margin). Saldo depozytów variation margin na 31.12.2018 wynosiáo 2.880,0 tys. zá.

Pozycja obejmuje gÙównie podstawowe instrumenty inwestycyjne rezerw walutowych w USD, EUR,
GBP, AUD, NOK i NZD, to jest:

 dÙuČne papiery wartoïciowe (dyskontowe i o oprocentowaniu staÙym) – wszystkie dÙuČne papiery
wartoïciowe zakupione przez NBP s notowane na aktywnym rynku; zarówno na 31.12.2019,
jak i na 31.12.2018 NBP nie posiadaÙ dÙuČnych papierów wartoïciowych zakwalifikowanych jako
utrzymywane do terminu wymagalnoïci,
 lokaty terminowe,
 lokaty terminowe z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu dÙuČnych papierów wartoïciowych
(lokaty reverse repo) – w ramach realizowanego przez NBP procesu inwestycyjnego powyČsze
lokaty s zwykle zawierane Ùcznie z lokatami repo10 (por. Nota 16).
Podstawowe instrumenty inwestycyjne rezerw walutowych w podziale na waluty obce przedstawiono
poniČej.

Na 31.12.2019 dÙuČne papiery wartoïciowe o wartoïci 42.593.876,7 tys. zÙ stanowiÙy zabezpieczenie przyj¿tych lokat
terminowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu – lokat repo (37.647.868,8 tys. zÙ na 31.12.2018 r.).

10
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31.12.2019
w tys. jednostek waluty oryginalnej
Lokaty terminowe

USD

EUR

GBP

AUD

NOK

NZD

515 400,0

2 638 681,5

155 200,0

174 400,0

29 350 529,6

1 977 145,4

6 982 225,8

493 686,1

2 594 163,2

613 419,9

0,0

0,0

DáuĪne papiery wartoĞciowe

49 937 405,5

17 269 891,4

8 968 740,6

11 278 386,1

24 371 403,7

2 501 789,9

Razem

57 435 031,3

20 402 259,0

11 718 103,8

12 066 206,0

53 721 933,3

4 478 935,3

AUD

NOK

NZD

Lokaty reverse repo

31.12.2018
w tys. jednostek waluty oryginalnej
Lokaty terminowe

USD

EUR

GBP

606 500,0

4 220 596,4

100 000,0

300 400,0

27 489 447,1

1 539 240,8

5 709 188,6

1 224 971,0

1 660 449,6

1 192 153,1

0,0

0,0

DáuĪne papiery wartoĞciowe

40 851 481,2

20 913 559,6

8 744 136,1

10 401 706,4

23 014 085,8

2 466 932,9

Razem

47 167 169,8

26 359 127,0

10 504 585,7

11 894 259,5

50 503 532,9

4 006 173,7

AUD

NOK

NZD

Lokaty reverse repo

Zmiana
w tys. jednostek waluty oryginalnej

USD

Lokaty terminowe

-91 100,0

-1 581 914,9

55 200,0

-126 000,0

1 861 082,5

437 904,6

Lokaty reverse repo

1 273 037,2

-731 284,9

933 713,6

-578 733,2

0,0

0,0

DáuĪne papiery wartoĞciowe

9 085 924,3

-3 643 668,2

224 604,5

876 679,7

1 357 317,9

34 857,0

10 267 861,5

-5 956 868,0

1 213 518,1

171 946,5

3 218 400,4

472 761,6

Razem

EUR

GBP

Na zmian¿ pozycji w walutach obcych wpÙyw miaÙy gÙównie:

 napÙyw ïrodków pieni¿Čnych w walutach obcych z tytuÙu transakcji posiadaczy rachunków
w NBP (por. Nota 11, Nota 15 oraz Nota 16);
 osigni¿ty dodatni wynik z zarzdzania instrumentami inwestycyjnymi rezerw walutowych oraz
efekty wyceny cenowej (por. Nota 28 i Nota 29 oraz Nota 22 i Nota 30);
 zmiana struktury walutowej benchmarku strategicznego w 2019 r., skutkujca wzrostem udziaÙu
instrumentów inwestycyjnych w USD, przy zmniejszeniu udziaÙu instrumentów inwestycyjnych
w EUR (por. RozdziaÙ 9.1.4.);
 zakup zÙota (por. Nota 1);
 wzrost finansowania MFW z tytuÙu transakcji w ramach FTP (por. Nota 2);
 zmiana zaangaČowania w jednoczesne transakcje z otrzymanym i udzielonym przyrzeczeniem
odkupu dÙuČnych papierów wartoïciowych (por. Nota 16).
Dodatkowo na zmian¿ pozycji wpÙyw miaÙa aktualizacja wyceny kursowej (por. Nota 22 i Nota 30).
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Nota 4

PozostaÙe naleČnoïci od krajowych pozostaÙych monetarnych instytucji
finansowych w walucie krajowej
31.12.2019

w tys. záotych

31.12.2018

Zmiana

Kredyty i poĪyczki udzielone w walucie krajowej

0,0

5 643 437,2

-5 643 437,2

Odsetki naleĪne za naruszenie obowiązku utrzymywania rezerwy
obowiązkowej

0,0

420,9

-420,9

Inne naleĪnoĞci w walucie krajowej

10,4

57,0

-46,6

Razem

10,4

5 643 915,1

-5 643 904,7

Na 31.12.2019 pozycja obejmowaÙa naleČnoïci z tytuÙu rozliczeÚ zwizanych z przyjmowaniem
krajowych znaków pieni¿Čnych.
Na 31.12.2018 pozycja obejmowaÙa gÙównie naleČnoïci od banków krajowych z tytuÙu kredytów
refinansowych udzielonych w innej formie okreïlonej przez Zarzd NBP, które zostaÙy caÙkowicie
spÙacone w pierwszym kwartale 2019 r.

Nota 5

grodki trwaÙe i wartoïci niematerialne i prawne

Maszyny, urzĆdzenia,
aparaty, narzċdzia,
wyposaīenie i ğrodki
transportu

653 848,5

12 059,8

1 680 816,4

979 418,3

661 606,7

77 209,1

3 618,1

36 968,3

37 587,7

78 174,1

39 124,4

50 762,4

28 430,7

118 317,5

Zmniejszenia

-278,6

-39 232,5

-23 327,5

-62 838,6

-3 634,6

-58 520,6

-93 580,0

-155 735,2

1 018 247,6

651 584,4

26 320,0

1 696 152,0

1 014 908,1

653 848,5

12 059,8

1 680 816,4

2 423,2

233 842,8

0,0

236 266,0

2 423,2

220 103,2

0,0

222 526,4

-425 840,9

-451 634,8

0,0

-877 475,7

-412 174,0

-461 931,7

0,0

-874 105,7

-14 099,9

-48 319,2

0,0

-62 419,1

-13 813,4

-47 656,7

0,0

-61 470,1

278,6

38 428,7

0,0

38 707,4

146,5

57 953,6

0,0

58 100,1

-439 662,1

-461 525,3

0,0

-901 187,5

-425 840,9

-451 634,8

0,0

-877 475,7
-29 173,6

w tys. záotych
Wartoğý brutto na poczĆtek okresu

Wartoğý brutto na koniec okresu
w tym caákowicie umorzone
Umorzenie na poczĆtek okresu
ZwiĊkszenia
Zmniejszenia
Umorzenie na koniec okresu
Odpisy aktualizujĆce na poczĆtek okresu

Razem

Razem

(ze wzglĊdu na zaokrąglenia, poszczególne wartoĞci
w tabeli mogą siĊ nie sumowaü)

Nakâady na ğrodki trwaâe

Grunty, PWUG*, budynki,
lokale, obiekty inīynierii
lĆdowej
i wodnej

1 014 908,1

ZwiĊkszenia

Zmiana stanu ğrodków trwaâych

Nakâady na ğrodki trwaâe

Maszyny, urzĆdzenia,
aparaty, narzċdzia,
wyposaīenie i ğrodki
transportu

2018

Grunty, PWUG*, budynki,
lokale, obiekty inīynierii
lĆdowej
i wodnej

2019

1 718 234,1

-272,9

-321,1

0,0

-594,0

-3 397,0

-311,8

-25 464,8

ZwiĊkszenia

0,0

-158,2

0,0

-158,2

0,0

-12,5

0,0

-12,5

Zmniejszenia**

0,0

5,1

0,0

5,1

3 124,1

3,2

25 464,8

28 592,1

-272,9

-474,3

0,0

-747,2

-272,9

-321,1

0,0

-594,0

578 312,6

189 584,7

26 320,0

794 217,3

588 794,3

201 892,6

12 059,8

802 746,7

Odpisy aktualizujĆce na koniec okresu
Wartoğý netto na koniec okresu

* Na 31.12.2019 wartoï° netto PWUG (praw wieczystego uČytkowania gruntów) wyniosÙa 56.125,7 tys. zÙ przy umorzeniu w kwocie 29.500,2 tys. zÙ (na 31.12.2018 odpowiednio: 57.250,1
tys. zÙ i 28.375,7 tys. zÙ).
** Zmniejszenie odpisów aktualizujcych wartoï° gruntów oraz nakÙadów na ïrodki trwaÙe w 2018 r. zwizane byÙo z nieodpÙatnym przekazaniem nieruchomoïci w Zegrzu na rzecz
Skarbu PaÚstwa. WpÙyn¿Ùo to odpowiednio na zmniejszenie wartoïci brutto tych pozycji.
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Razem

Nakâady na wartoğci
niematerialne
i prawne

Razem

Oprogramowanie
komputerowe

Prawa autorskie, prawa
majĆtkowe i podobne
wartoğci

w tys. záotych

2018
Nakâady na wartoğci
niematerialne
i prawne

Oprogramowanie
komputerowe

(ze wzglĊdu na zaokrąglenia, poszczególne wartoĞci w tabeli
mogą siĊ nie sumowaü)

Prawa autorskie, prawa
majĆtkowe i podobne
wartoğci

2019

Zmiana stanu wartoğci niematerialnych
i prawnych

464 017,2

15 429,4

4 386,0

483 832,6

427 435,8

14 054,4

16 356,5

ZwiĊkszenia

20 636,6

3 763,0

20 424,0

44 823,6

38 872,3

1 582,4

22 239,4

62 694,1

Zmniejszenia

-14 073,3

-226,4

-20 664,6

-34 964,4

-2 290,9

-207,4

-34 209,9

-36 708,2

Wartoğý brutto na poczĆtek okresu

457 846,7

Wartoğý brutto na koniec okresu

470 580,4

18 965,9

4 145,4

493 691,8

464 017,2

15 429,4

4 386,0

483 832,6

w tym caákowicie umorzone

138 359,6

2 370,4

0,0

140 730,0

121 533,9

2 259,4

0,0

123 793,3

Umorzenie na poczĆtek okresu

-372 838,4

-7 061,3

0,0

-379 899,7

-351 685,6

-6 044,0

0,0

-357 729,6

ZwiĊkszenia

-23 047,5

-1 222,8

0,0

-24 270,3

-23 443,7

-1 051,9

0,0

-24 495,6

Zmniejszenia

14 069,8

226,4

0,0

14 296,3

2 290,9

34,6

0,0

2 325,5

-381 816,0

-8 057,7

0,0

-389 873,7

-372 838,4

-7 061,3

0,0

-379 899,7
-8,9

Umorzenie na koniec okresu
Odpisy aktualizujĆce na poczĆtek okresu

-8,9

0,0

0,0

-8,9

-8,9

0,0

0,0

ZwiĊkszenia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zmniejszenia

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Odpisy aktualizujĆce na koniec okresu

-8,9

0,0

0,0

-8,9

-8,9

0,0

0,0

-8,9

4 145,4

103 809,1

91 169,9

8 368,1

4 386,0

103 924,0

`
Wartoğý netto na koniec okresu

Nota 6

88 755,5

10 908,2

PozostaÙe aktywa finansowe

w tys. záotych

31.12.2019

Akcje i udziaáy w podmiotach krajowych, w tym

31.12.2018

Zmiana

128 848,9

128 848,9

0,0

- akcje Krajowego Depozytu Papierów WartoĞciowych S.A.

51 708,1

51 708,1

0,0

- akcje Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.

75 312,5

75 312,5

0,0

1 820,0

1 820,0

0,0

8,3

8,3

0,0

Akcje i udziaáy w podmiotach zagranicznych, w tym

143 314,1

142 317,0

997,1

- akcje Banku Rozrachunków MiĊdzynarodowych

52 630,0

52 212,0

418,0

674,9

681,4

-6,5

90 009,2

89 423,6

585,6

272 163,0

271 165,9

997,1

- udziaáy w Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.
- inne

- udziaáy w S.W.I.F.T.
- udziaáy w Europejskim Banku Centralnym
Razem

Wzrost wartoïci pozycji wynikaÙ ze wzrostu udziaÙu NBP w kapitale subskrybowanym EBC,
w zwizku z regularn aktualizacj klucza subskrypcji kapitaÙu EBC, a takČe aktualizacji wyceny
kursowej akcji i udziaÙów w podmiotach zagranicznych.
ZaangaČowanie NBP w podmiotach krajowych nie ulegÙo zmianie w stosunku do 31.12.2018
i na 31.12.2019 ksztaÙtowaÙo si¿ nast¿pujco:
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Podmiot

Cena nominalna
Liczba
Kapitaá
akcji/udziaáów
zakáadowy
1 udziaáu/akcji
(w tys. záotych) (w tys. záotych) w posiadaniu NBP
31.12.2019

Udziaá NBP
w kapitale
zakáadowym
(w %)

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

21 000,0

1,0

7 000

33,33%

5 445,0

0,5

3 750

34,44%

10 000,0

10,0

1 000

100,00%

ZaangaĪowanie NBP w podmiotach krajowych, w tym
- Krajowy Depozyt Papierów WartoĞciowych S.A.
- Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
- Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

ZaangaČowanie NBP w podmiotach zagranicznych ksztaÙtowaÙo si¿ nast¿pujco:


akcje Banku Rozrachunków Mi¿dzynarodowych (Bank for International Settlements - BIS)
Na 31.12.2019 i 31.12.2018 NBP posiadaÙ 8.000 akcji przekÙadajcych si¿ na t¿ sam liczb¿ gÙosów.
OpÙacono 25% wartoïci nominalnej akcji (wartoï° nominalna jednej akcji wynosi 5,0 tys. SDR),
co wynosi 10.000,0 tys. SDR. UdziaÙ NBP w kapitale udziaÙowym BIS stanowi 1,43%.



udziaÙy w S.W.I.F.T. (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
Na 31.12.2019 i na 31.12.2018 NBP posiadaÙ 53 udziaÙy (w wysokoïci 158,5 tys. EUR) z ogólnej liczby
udziaÙów: 109.612 - na 31.12.2019 i 109.814 - na 31.12.2018.



udziaÙy w Europejskim Banku Centralnym.
Od 01.05.2004, to jest od dnia przystpienia Polski do Unii Europejskiej, NBP posiada udziaÙy
w kapitale EBC. Na 31.12.2019 wartoï° opÙaconych przez NBP udziaÙów w kapitale EBC wyniosÙa
21.136,4 tys. EUR (20.796,2 tys. EUR na 31.12.2018).
Zgodnie z art. 28 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku
Centralnego, zwanego dalej „Statutem ESBC i EBC”, wyÙcznie krajowe banki centralne ESBC s
uprawnione do subskrybowania kapitaÙu EBC. KapitaÙ EBC jest subskrybowany zgodnie z kluczem
okreïlonym w art. 29 Statutu ESBC i EBC, to jest udziaÙy krajowych banków centralnych w kapitale
EBC s wyraČone procentowo i odpowiadaj udziaÙowi poszczególnych paÚstw czÙonkowskich
w Ùcznej liczbie ludnoïci oraz Ùcznym produkcie krajowym brutto paÚstw Unii Europejskiej
(w równej proporcji). Aktualizacja klucza subskrypcji kapitaÙu EBC jest przeprowadzana regularnie
co pi¿° lat, jak równieČ w momencie zmiany w skÙadzie krajów czÙonkowskich Unii Europejskiej
(por. Nota 41). Ostatnia regularna aktualizacja klucza subskrypcji kapitaÙu obowizuje od 1 stycznia
2019 r. W jej wyniku udziaÙ NBP w kapitale subskrybowanym EBC wzrósÙ z 5,1230% do 5,2068%,
co odpowiadaÙo wzrostowi kwoty udziaÙów z 554.565,1 tys. EUR do 563.636,5 tys. EUR.
NBP jako bank centralny spoza strefy euro jest zobligowany do pokrycia okreïlonego przez Rad¿
Ogóln EBC (na podstawie art. 47 Statutu ESBC i EBC) minimalnego procentu subskrybowanego
przezeÚ kapitaÙu EBC, jako wkÙadu NBP na rzecz kosztów operacyjnych EBC. Procent ten od dnia
29 grudnia 2010 r. wynosi 3,75%. W przeciwieÚstwie do banków centralnych strefy euro, NBP nie
ma prawa do udziaÙu w zyskach EBC, ani teČ obowizku pokrywania strat EBC. W wyniku ostatniej
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aktualizacji klucza subskrypcji kapitaÙu EBC z dnia 1 stycznia 2019 r. wysokoï° udziaÙu opÙaconego
przez NBP w kapitale EBC wzrosÙa z 20.796,2 tys. EUR do 21.136,4 tys. EUR. W momencie
przystpienia Polski do strefy euro, NBP b¿dzie zobowizany do opÙacenia pozostaÙych 96,25%
subskrybowanego przezeÚ kapitaÙu EBC, to jest 542.500,1 tys. EUR.

Nota 7

RóČnice z wyceny instrumentów pozabilansowych
31.12.2019

w tys. záotych

31.12.2018

Zmiana

RóĪnice z wyceny kursowej

9 639,3

763,9

8 875,4

RóĪnice z wyceny cenowej

858,6

107,5

751,1

10 497,9

871,4

9 626,5

Razem

Pozycja obejmuje dodatnie róČnice z wyceny kursowej transakcji bieČcych w walutach obcych uj¿tych
na kontach pozabilansowych (por. Nota 25) oraz wyceny cenowej transakcji terminowych na dÙuČne
papiery wartoïciowe w walutach obcych (por. Nota 26 i Nota 22).

Nota 8

Rozliczenia mi¿dzyokresowe kosztów

w tys. záotych

31.12.2019

Rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów dyskonta
od bonów pieniĊĪnych NBP*

31.12.2018

Zmiana

5 421,6

6 667,1

-1 245,5

Czynne rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów usáug

25 878,2

28 340,7

-2 462,5

Razem

31 299,8

35 007,8

-3 708,0

* Por. Nota 11.

Czynne rozliczenia mi¿dzyokresowe kosztów usÙug dotycz gÙównie wydatków zwizanych
z gospodark wÙasn NBP (przede wszystkim z tytuÙu opÙat za usÙugi informatyczne na rzecz NBP).
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Nota 9

Inne pozostaÙe aktywa
31.12.2019

w tys. záotych
ĝrodki obrotowe, w tym
- metale szlachetne
- wartoĞci kolekcjonerskie nieobiegowe
- inne
Kredyty i poĪyczki udzielone w walucie krajowej, w tym
- poĪyczki udzielone pracownikom, w tym
• poĪyczki udzielone z Zakáadowego Funduszu ĝwiadczeĔ

Socjalnych

- inne kredyty
Inne naleĪnoĞci, w tym
- publicznoprawne

31.12.2018

Zmiana

33 794,2

23 305,6

10 488,6

30 457,1

19 870,0

10 587,1

2 781,1

2 854,1

-73,0

556,0

581,5

-25,5

107 027,3

120 885,7

-13 858,4

22 149,3

21 085,9

1 063,4

12 220,1

11 558,8

661,3

84 878,0

99 799,8

-14 921,8

22 868,4

19 986,9

2 881,5

226,0

5,3

220,7

- od odbiorców i dostawców

10 393,1

9 521,9

871,2

- inne

12 249,3

10 459,7

1 789,6

ĝrodki pieniĊĪne Zakáadowego Funduszu ĝwiadczeĔ Socjalnych

4 761,7

5 663,7

-902,0

Wyrównanie do Ğredniego kosztu zasobu waluty obcej
dla instrumentów pozabilansowych

5 645,4

24 280,6

-18 635,2

174 096,9

194 122,5

-20 025,6

Razem

Spadek pozycji Inne kredyty, obejmujcej naleČnoï° z tytuÙu udzielonego przez NBP w 2015 r. kredytu
refinansowego w innej formie okreïlonej przez Zarzd NBP, byÙ wynikiem spÙat wierzytelnoïci z umów
kredytowych przelanych na rzecz NBP jako zabezpieczenie tego kredytu (por. RozdziaÙ 9.1.1.3.1.).
Wzrost wartoïci pozycji Metale szlachetne wynikaÙ gÙównie z zakupu zÙota nieodpowiadajcego
mi¿dzynarodowym standardom czystoïci pod koniec 2019 r. na potrzeby emisji monet kolekcjonerskich
w 2020 r.
Wyrównanie do ïredniego kosztu zasobu waluty obcej dla instrumentów pozabilansowych dotyczy transakcji
bieČcych w walutach obcych uj¿tych na kontach pozabilansowych. Spadek pozycji jest wypadkow
wolumenu tych transakcji na koniec roku (por. Nota 25) oraz róČnicy mi¿dzy ïrednim kosztem zasobu
a kursem zakupu/sprzedaČy w transakcji.

Nota 10

Pienidz w obiegu

w tys. záotych

31.12.2019

31.12.2018

Banknoty krajowe w obiegu

233 384 973,1

214 430 353,4

18 954 619,7

5 392 274,9

5 059 583,3

332 691,6

238 777 248,0

219 489 936,7

19 287 311,3

Monety krajowe w obiegu
Razem

118

Zmiana

Narodowy Bank Polski

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzieÚ 31 grudnia 2019 roku wraz ze Sprawozdaniem niezaleČnego
biegÙego rewidenta z badania

Pozycja obejmuje znajdujce si¿ w obiegu wyemitowane przez NBP banknoty i monety, w tym
banknoty i monety kolekcjonerskie, których wartoï° na 31.12.2019 wyniosÙa 297.749,1 tys. zÙ
w porównaniu z 291.741,1 tys. zÙ na 31.12.2018. Wzrost pozycji wynikaÙ ze zwi¿kszenia
zapotrzebowania rynku na pienidz gotówkowy.
gredni poziom pienidza w obiegu w cigu 2019 r. wyniósÙ 228.433,1 mln zÙ w porównaniu
z 206.813,5 mln zÙ w 2018 r.

Nota 11

Zobowizania z tytuÙu operacji polityki pieni¿Čnej

w tys. záotych
2.

Zobowiązania wobec krajowych pozostaáych monetarnych instytucji
finansowych w walucie krajowej z tytuáu operacji polityki pieniĊĪnej

31.12.2018

Zmiana

65 410 357,6

72 942 616,5

-7 532 258,9

50 655 941,5

61 390 258,2

-10 734 316,7

49 866 531,5

60 585 533,9

-10 719 002,4

789 410,0

804 724,3

-15 314,3

14 754 416,1

11 552 358,3

3 202 057,8

202,1

158,3

43,8

64 985 650,0

53 276 000,0

11 709 650,0

- operacje podstawowe

64 985 650,0

53 276 000,0

11 709 650,0

- operacje dostrajające

0,0

0,0

0,0

130 396 007,6

126 218 616,5

4 177 391,1

Rachunki bieĪące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych), w tym
- rachunki bieĪące banków oraz KSKOK
- rachunki rezerw obowiązkowych banków nieposiadających
rachunku bieĪącego w NBP
Depozyty na koniec dnia, w tym
- naliczone odsetki
4.

31.12.2019

Zobowiązania z tytuáu wyemitowanych dáuĪnych papierów wartoĞciowych w
walucie krajowej, w tym

Razem

Nota obejmuje zobowizania z tytuÙu przeprowadzanych przez NBP operacji polityki pieni¿Čnej.
Wartoï° ïrodków pieni¿Čnych utrzymywanych przez banki oraz KSKOK11 w NBP z tytuÙu rezerwy
obowizkowej jest uzaleČniona od ksztaÙtowania si¿ podstawy naliczania rezerwy obowizkowej oraz
obowizujcej stopy rezerwy obowizkowej. Rezerwa obowizkowa jest wielkoïci uïrednion
w okresie jej utrzymywania.
Zobowizania z tytuÙu wyemitowanych dÙuČnych papierów wartoïciowych w walucie krajowej
obejmuj gÙównie zobowizania wobec banków krajowych z tytuÙu emisji przez NBP bonów

11

SpóÙdzielcze kasy oszcz¿dnoïciowo-kredytowe utrzymuj rezerw¿ obowizkow na rachunku KSKOK.
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pieni¿Čnych12 w ramach podstawowych13 i dostrajajcych14 operacji otwartego rynku, których celem jest
absorpcja pÙynnoïci.
grodki rezerwy obowizkowej oraz depozyty na koniec dnia podlegaj oprocentowaniu, natomiast
bony pieni¿Čne s emitowane z dyskontem (por. Nota 8). Na 31.12.2019 i 31.12.2018 stopy procentowe
b¿dce podstaw oprocentowania ïrodków rezerwy obowizkowej, depozytów na koniec dnia
oraz ustalenia dyskonta bonów pieni¿Čnych emitowanych przez NBP w ramach operacji otwartego
rynku ksztaÙtowaÙy si¿ nast¿pujco:
31.12.2019

%

31.12.2018

Rezerwa obowiązkowa*

0,50

0,50

Depozyt na koniec dnia**

0,50

0,50

Bony pieniĊĪne***

1,50

1,50

* WysokoĞü oprocentowania Ğrodków rezerwy obowiązkowej.
** Stopa depozytowa NBP.
*** Stopa referencyjna NBP.

Wzrost ogóÙu zobowizaÚ NBP z tytuÙu operacji polityki pieni¿Čnej o 4.177.391,1 tys. zÙ na 31.12.2019
w porównaniu do 31.12.2018 byÙ przede wszystkim rezultatem:

 skupu napÙywajcych do NBP walut obcych z tytuÙu transakcji posiadaczy rachunków w NBP
(por. Nota 3, Nota 15 oraz Nota 16);
 wypÙaconych: dyskonta od bonów pieni¿Čnych oraz odsetek od ïrodków rezerwy obowizkowej
(por. Nota 28);
przy jednoczesnym zmniejszeniu pozycji z tytuÙu:

 spÙaty w pierwszym kwartale 2019 r. kredytów refinansowych udzielonych w innej formie
okreïlonej przez Zarzd NBP (por. Nota 4),
 przyrostu pienidza gotówkowego w obiegu w 2019 r. (por. Nota 10).
Sposób lokowania posiadanych w NBP ïrodków pieni¿Čnych pomi¿dzy zakup bonów pieni¿Čnych
NBP, zÙoČenie depozytu na koniec dnia lub pozostawienie ïrodków na rachunku bieČcym w NBP jest
wynikiem indywidualnych decyzji banków.

Zgodnie z uchwaÙ nr 30/2003 Zarzdu NBP z dnia 12 wrzeïnia 2003 r. w sprawie emitowania bonów pieni¿Čnych Narodowego
Banku Polskiego (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 24, z póĊn. zm.) nabywcami bonów pieni¿Čnych mog by° banki krajowe, oddziaÙy
banków zagranicznych i oddziaÙy instytucji kredytowych, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz Krajowa SpóÙdzielcza Kasa
Oszcz¿dnoïciowo-Kredytowa.
13 W 2019 r. okresy zapadalnoïci operacji podstawowych wynosiÙy 6, 7 i 8 dni (w 2018 r. tylko 7 dni).
14 W 2019 r. okresy zapadalnoïci operacji dostrajajcych wynosiÙy 1, 2 i 3 dni (w 2018 r. przeprowadzono równieČ operacj¿
o okresie zapadalnoïci 4 dni).
12
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Nota 12

PozostaÙe zobowizania wobec krajowych pozostaÙych monetarnych
instytucji finansowych w walucie krajowej
31.12.2019

w tys. záotych
Rozrachunki w krajowych systemach páatniczych Krajowej Izby
Rozliczeniowej S.A., w tym

383 523,3

31.12.2018

Zmiana

358 751,5

24 771,8

- w systemie Elixir

120 892,1

155 159,1

-34 267,0

- w systemie Express Elixir

262 631,2

203 592,4

59 038,8

1 818,9

4 059,2

-2 240,3

385 342,2

362 810,7

22 531,5

Zobowiązania z tytuáu zastĊpczej obsáugi kasowej
Razem

Pozycja obejmuje zobowizania wobec banków z tytuÙu operacji niezwizanych z polityk pieni¿Čn,
które dotycz rozliczeÚ w systemach pÙatniczych Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz zast¿pczej
obsÙugi kasowej15.

Nota 13

Zobowizania wobec innych rezydentów w walucie krajowej

w tys. záotych
Zobowiązania wobec sektora rządowego, w tym

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana

9 326 302,8

7 251 979,7

2 074 323,1

- rachunki budĪetu paĔstwa

5 199 873,9

4 279 041,1

920 832,8

- rachunki funduszy zabezpieczenia spoáecznego

4 058 661,0

2 896 011,0

1 162 650,0

67 750,6

76 927,6

-9 177,0

17,3

0,0

17,3

20 433,0

21 528,3

-1 095,3

9 346 735,8

7 273 508,0

2 073 227,8

- rachunki pozostaáych podmiotów sektora rządowego
- inne zobowiązania wobec sektora rządowego
Pozostaáe zobowiązania
Razem

Pozycja obejmuje gÙównie rachunki bieČce, pomocnicze oraz rachunki lokat terminowych w walucie
krajowej prowadzone przez NBP dla podmiotów sektora rzdowego.

15 Dotyczy wypÙat gotówki dokonywanych w bankach krajowych przez paÚstwowe jednostki budČetowe oraz urz¿dy
obsÙugujce organy podatkowe, majce siedzib¿ poza miastem, w którym NBP prowadzi obsÙug¿ kasow (por. Nota 33).
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Nota 14

Zobowizania wobec nierezydentów w walucie krajowej
31.12.2019

w tys. záotych
Rachunki miĊdzynarodowych organizacji finansowych i banków
centralnych, w tym

31.12.2018

Zmiana

9 379,0

16 549,8

-7 170,8

89,5

121,7

-32,2

Rachunki miĊdzynarodowych organizacji niefinansowych

2 256 750,9

2 589 436,3

-332 685,4

Razem

2 266 129,9

2 605 986,1

-339 856,2

- Rachunek nr 2 MFW

Pozycja obejmuje rachunki bieČce w walucie krajowej prowadzone przez NBP dla mi¿dzynarodowych
organizacji finansowych i niefinansowych oraz banków centralnych.

Nota 15

Zobowizania wobec rezydentów w walutach obcych
31.12.2019

w tys. záotych
Rachunki budĪetu paĔstwa

31.12.2018

Zmiana

16 267 552,3

21 328 213,5

-5 060 661,2

Rachunki banków krajowych dla rozliczeĔ w systemie TARGET2

3 507 913,5

3 307 151,7

200 761,8

Pozostaáe zobowiązania

2 580 751,7

464 743,4

2 116 008,3

22 356 217,5

25 100 108,6

-2 743 891,1

137 270,4

552 604,3

-415 333,9

Razem
w tym róĪnice z wyceny kursowej

W pozycji PozostaÙe zobowizania s ujmowane zobowizania w walutach obcych z tytuÙu zleceÚ
pÙatniczych posiadaczy rachunków w NBP b¿dcych w trakcie rozliczenia na dzieÚ bilansowy. Wzrost
pozycji wynikaÙ z wi¿kszej wartoïci nierozliczonych zleceÚ posiadaczy rachunków.

Nota 16

Zobowizania wobec nierezydentów w walutach obcych

w tys. záotych
Lokaty terminowe w walutach obcych z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu dáuĪnych papierów wartoĞciowych
Rachunki miĊdzynarodowych organizacji niefinansowych
Pozostaáe zobowiązania
Razem
w tym róĪnice z wyceny kursowej

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana

42 919 855,6

37 848 426,7

5 071 428,9

745 834,1

37 796,9

708 037,2

0,0

278,8

-278,8

43 665 689,7

37 886 502,4

5 779 187,3

1 448 909,7

1 472 452,1

-23 542,4

Pozycja obejmuje gÙównie lokaty terminowe z udzielonym przyrzeczeniem odkupu dÙuČnych papierów
wartoïciowych (lokaty repo) zawierane z zagranicznymi instytucjami finansowymi. W ramach
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realizowanego przez NBP procesu inwestycyjnego powyČsze lokaty s zwykle zawierane Ùcznie
z lokatami reverse repo (por. Nota 3).
PoniČej przedstawiono lokaty repo w podziale na waluty obce.
w tys. jednostek waluty oryginalnej

USD

EUR

GBP

AUD

31.12.2019

6 982 119,4

493 665,6

2 593 794,5

503 356,2

31.12.2018

5 709 135,2

1 224 878,2

1 660 311,1

1 192 042,9

Zmiana

1 272 984,2

-731 212,6

933 483,4

-688 686,7

PozostaÙe zobowizania obejmuj gÙównie b¿dce w trakcie rozliczenia na dzieÚ bilansowy transakcje
wÙasne w walutach obcych.

Nota 17

Zobowizania wobec MFW
31.12.2019

w tys. záotych
Alokacja SDR
w tym róĪnice z wyceny kursowej SDR

31.12.2018

Zmiana

6 875 252,6

6 823 985,7

51 266,9

-357 227,6

-451 016,5

93 788,9

Alokacja SDR zostaÙa przeprowadzona w drugiej poÙowie 2009 r. W ramach alokacji ogólnej i specjalnej
Rzeczypospolitej Polskiej przyznano Ùcznie kwot¿ 1.304.639,7 tys. SDR. Zobowizanie wobec MFW
z tytuÙu alokacji SDR jest oprocentowane wedÙug stopy procentowej MFW.
Spadek pozycji w walucie oryginalnej wynikaÙ ze spadku naliczonych odsetek z tytuÙu alokacji.
Na zmian¿ pozycji w walucie krajowej wpÙyw miaÙa przede wszystkim aktualizacja wyceny kursowej
SDR (por. Nota 22).

Nota 18

RóČnice z wyceny instrumentów pozabilansowych

w tys. záotych

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana

RóĪnice z wyceny kursowej

6 356,5

23 459,0

-17 102,5

RóĪnice z wyceny cenowej

0,0

328,0

-328,0

6 356,5

23 787,0

-17 430,5

Razem

Pozycja obejmuje ujemne róČnice z wyceny kursowej transakcji bieČcych w walutach obcych uj¿tych
na kontach pozabilansowych oraz wyceny cenowej transakcji terminowych na dÙuČne papiery
wartoïciowe w walutach obcych (por. Nota 26 i Nota 30). Spadek ujemnych róČnic z wyceny kursowej
transakcji bieČcych w walutach obcych uj¿tych na kontach pozabilansowych jest wypadkow
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wolumenu tych transakcji na koniec roku (por. Nota 25) oraz róČnicy mi¿dzy ïrednim kosztem zasobu
a kursem ïrednim NBP.

Nota 19

Rozliczenia mi¿dzyokresowe
31.12.2019

w tys. záotych

31.12.2018

Zmiana

Bierne rozliczenia miĊdzyokresowe kosztów

84 282,3

81 206,0

3 076,3

Rozliczenia miĊdzyokresowe przychodów

60 020,4

60 850,0

-829,6

144 302,7

142 056,0

2 246,7

Razem

Rozliczenia mi¿dzyokresowe przychodów dotycz gÙównie wartoïci otrzymanych nieodpÙatnie
w ubiegÙych latach ïrodków trwaÙych.

Nota 20

Inne pozostaÙe pasywa
31.12.2019

w tys. záotych

31.12.2018

Zmiana

Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych

16 981,0

17 222,5

-241,5

Inne zobowiązania, w tym

44 804,2

54 658,3

-9 854,1

- publicznoprawne

17 774,4

14 809,5

2 964,9

- wobec dostawców

18 326,6

38 221,5

-19 894,9

8 703,2

1 627,3

7 075,9

Wyrównanie do Ğredniego kosztu zasobu waluty obcej
dla instrumentów pozabilansowych

10 032,9

1 355,5

8 677,4

Razem

71 818,1

73 236,3

-1 418,2

- inne

Wyrównanie do ïredniego kosztu zasobu waluty obcej dla instrumentów pozabilansowych dotyczy transakcji
bieČcych w walutach obcych uj¿tych na kontach pozabilansowych (por. Nota 25).

Nota 21

Rezerwy na przyszÙe zobowizania

w tys. záotych
Rezerwy na przyszáe zobowiązania wobec pracowników
Pozostaáe rezerwy
Razem

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana

156 899,5

137 035,1

19 864,4

8 729,3

8 333,2

396,1

165 628,8

145 368,3

20 260,5

Zmian¿ rezerw w 2019 i 2018 r. w podziale na poszczególne tytuÙy przedstawiaj poniČsze tabele
(por. Nota 36).
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w tys. záotych
Rezerwy na przyszáe zobowiązania wobec pracowników,
w tym
- z tytuáu odpraw emerytalnych

01.01.2019

Zwiċkszenie

Wykorzystanie

RozwiĆzanie

31.12.2019

137 035,1

33 388,6

-13 501,5

-22,7

156 899,5

70 177,2

15 168,1

-4 116,7

0,0

81 228,6

1 810,1

268,1

-57,2

0,0

2 021,0

- z tytuáu nagród jubileuszowych

51 844,2

14 259,8

-8 827,6

0,0

57 276,4

- z tytuáu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych

12 093,6

3 522,0

-85,1

0,0

15 530,5

1 110,0

170,6

-414,9

-22,7

843,0

- z tytuáu odpraw rentowych

- na ustawowe i dodatkowe odprawy pieniĊĪne oraz
dodatkowe Ğwiadczenia dla pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracĊ, zwalnianych z przyczyn
niedotyczących pracowników
Pozostaáe, w tym
- na przyszáe zobowiązania z tytuáu spraw sądowych
- na przyszáe zobowiązania wynikające z operacji
finansowych w walucie krajowej
Razem

w tys. záotych
Rezerwy na przyszáe zobowiązania wobec pracowników,
w tym
- z tytuáu odpraw emerytalnych

8 333,2

399,7

0,0

-3,6

8 729,3

8 276,0

399,2

0,0

-3,6

8 671,6

57,2

0,5

0,0

0,0

57,7

145 368,3

33 788,3

-13 501,5

-26,3

165 628,8

01.01.2018

Zwiċkszenie

Wykorzystanie

RozwiĆzanie

31.12.2018

125 481,2

23 750,0

-11 929,1

-267,0

137 035,1

65 542,0

8 740,2

-4 105,0

0,0

70 177,2

1 722,1

238,6

-150,6

0,0

1 810,1

49 032,1

9 802,5

-6 990,4

0,0

51 844,2

- z tytuáu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych

7 305,0

4 924,2

-135,6

0,0

12 093,6

- na ustawowe i dodatkowe odprawy pieniĊĪne oraz
dodatkowe Ğwiadczenia dla pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracĊ, zwalnianych z przyczyn
niedotyczących pracowników

1 880,0

44,5

-547,5

-267,0

1 110,0

- z tytuáu odpraw rentowych
- z tytuáu nagród jubileuszowych

Pozostaáe, w tym
- na przyszáe zobowiązania z tytuáu spraw sądowych
- na przyszáe zobowiązania wynikające z operacji
finansowych w walucie krajowej
Razem

Nota 22

8 302,8

557,7

0,0

-527,3

8 333,2

8 249,9

553,4

0,0

-527,3

8 276,0

52,9

4,3

0,0

0,0

57,2

133 784,0

24 307,7

-11 929,1

-794,3

145 368,3

RóČnice z wyceny

w tys. záotych
Dodatnie róĪnice z wyceny zasobu záota

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana

17 794 911,6

11 875 428,3

5 919 483,3

Dodatnie róĪnice z wyceny kursowej walut obcych

9 019 122,4

12 271 378,4

-3 252 256,0

Dodatnie róĪnice z wyceny cenowej, w tym

2 062 073,4

1 428 340,4

633 733,0

2 061 214,8

1 428 232,9

632 981,9

858,6

107,5

751,1

1 618 023,2

1 618 023,2

0,0

30 494 130,6

27 193 170,3

3 300 960,3

- z wyceny dáuĪnych papierów wartoĞciowych
- z wyceny instrumentów finansowych pozabilansowych
Rachunek rewaluacyjny záota odpowiadającego miĊdzynarodowym
standardom czystoĞci
Razem

Dodatnie róČnice z wyceny zasobu zÙota s ustalane przez porównanie ïredniego kosztu zasobu zÙota
z wyČsz od niego ïredni cen rynkow zÙota przeliczon na zÙote.
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Dodatnie róČnice z wyceny kursowej walut obcych s ustalane przez porównanie ïredniego kosztu
zasobu waluty obcej z wyČszym od niego kursem ïrednim NBP16.
ĝrednie koszty zasobu walut obcych i záota oraz kursy Ğrednie NBP i Ğrednia cena rynkowa záota
Kurs Ğredni
Kurs Ğredni
ĝredni koszt zasobu NBP / ĝrednia cena ĝredni koszt zasobu NBP / ĝrednia cena
záota
záota
w záotych

31.12.2019

31.12.2018

USD

3,6517

3,7977

3,5129

3,7597

EUR

4,2588

4,2585

4,2166

4,3000

GBP

4,8319

4,9971

4,7761

4,7895

AUD

2,6600

2,6624

2,7066

2,6549

NOK

0,4340

0,4320

0,4381

0,4325

NZD

2,5106

2,5567

2,4997

2,5230

SDR

5,5365

5,2630

5,5663

5,2212

3 363,2276

5 783,8971

1 947,1693

4 818,6195

uncja záota*

* Cena uncji záota w USD wynosiáa odpowiednio: 1.523,00 USD na 31.12.2019 oraz 1.281,65 USD na 31.12.2018.

Dodatnie róČnice z wyceny kursowej walut obcych w podziale na waluty obce przedstawiono poniČej.

w tys. záotych

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana

USD

7 215 159,5

10 104 703,6

-2 889 544,1

EUR

0,0

1 827 375,7

-1 827 375,7

GBP

1 495 388,6

119 108,3

1 376 280,3

AUD

27 163,9

0,0

27 163,9

NZD

200 522,3

90 652,5

109 869,8

SDR

80 618,1

129 034,6

-48 416,5

270,0

503,7

-233,7

9 019 122,4

12 271 378,4

-3 252 256,0

Pozostaáe
Razem

Dodatnie róČnice z wyceny cenowej dla dÙuČnych papierów wartoïciowych s ustalane przez
porównanie ïredniego kosztu zasobu dÙuČnych papierów wartoïciowych z wyČsz od niego ïredni
cen rynkow tych papierów. Dodatnie róČnice cenowe w podziale na papiery wartoïciowe
nominowane w poszczególnych walutach obcych przedstawiono poniČej.

W przypadku ujemnego zasobu waluty obcej, dodatnie róČnice z wyceny kursowej s ustalane przez porównanie ïredniego
kosztu zasobu waluty obcej z niČszym od niego kursem ïrednim NBP. Na koniec 2019 i 2018 r. taka sytuacja wystpiÙa
w przypadku waluty SDR, której zasób byÙ ujemny.
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31.12.2019

w tys. záotych

31.12.2018

Zmiana

Papiery wartoĞciowe w USD

788 135,0

413 286,2

374 848,8

Papiery wartoĞciowe w EUR

195 235,2

288 236,1

-93 000,9

Papiery wartoĞciowe w GBP

248 152,7

174 273,8

73 878,9

Papiery wartoĞciowe w AUD

502 012,8

256 889,6

245 123,2

Papiery wartoĞciowe w NOK

68 874,1

92 314,8

-23 440,7

Papiery wartoĞciowe w NZD

258 805,0

203 232,4

55 572,6

2 061 214,8

1 428 232,9

632 981,9

Razem

Dodatnie róČnice z wyceny cenowej instrumentów finansowych pozabilansowych dotyczyÙy
na 31.12.2019 transakcji terminowych sprzedaČy dÙuČnych papierów wartoïciowych w AUD, natomiast
na 31.12.2018 transakcji terminowych zakupu dÙuČnych papierów wartoïciowych w GBP (por. Nota 26
i Nota 7).
W zwizku z niewystpieniem na 31.12.2019:

 kosztów niezrealizowanych z wyceny zasobu zÙota,
 spadku stanu zasobu zÙota w odniesieniu do stanu z dnia bilansowego poprzedniego roku
obrotowego,
NBP, podobnie jak na 31.12.2018, nie dokonaÙ rozwizania rachunku rewaluacyjnego zÙota
odpowiadajcego mi¿dzynarodowym standardom czystoïci.

Nota 23

Fundusze i rezerwy

w tys. záotych
Fundusz statutowy

31.12.2019

31.12.2018

Zmiana

1 500 000,0

1 500 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Rezerwy

6 686 317,3

3 874 387,4

2 811 929,9

Razem

8 186 317,3

5 374 387,4

2 811 929,9

Fundusz rezerwowy

Pozycja obejmuje:

 fundusz statutowy, którego wysokoï° okreïla art. 61 ustawy o NBP,
 fundusz rezerwowy, który zgodnie z art. 62 ustawy o NBP jest tworzony z odpisów z zysku NBP
w wysokoïci 5% rocznego zysku aČ do osigni¿cia przez ten fundusz równowartoïci funduszu
statutowego i moČe by° przeznaczony wyÙcznie na pokrycie strat bilansowych NBP,
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 rezerw¿ na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych, której tworzenie przewiduje
art. 65 ustawy o NBP.
Zmiana pozycji byÙa efektem zwi¿kszenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut
obcych (por. RozdziaÙ 2.5.13., RozdziaÙ 3., Nota 31 i RozdziaÙ 9.1.4.). Zmian¿ stanu rezerwy na pokrycie
ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych w 2019 i 2018 r. przedstawia poniČsza tabela:
Stan początkowy

w tys. záotych

ZwiĊkszenie

Rozwiązanie

Stan koĔcowy

2019

3 874 387,4

2 811 929,9

0,0

6 686 317,3

2018

0,0

3 874 387,4

0,0

3 874 387,4

Nota 24

Wynik finansowy

Na 31.12.2019 pozycja obejmowaÙa:


wynik finansowy roku bieČcego w kwocie 7.828.502,5 tys. zÙ (por. Nota 40),



niepokryt strat¿ z lat ubiegÙych w kwocie 11.865.363,4 tys. zÙ, która jest efektem poniesienia przez
NBP strat:


za 2007 r. w wysokoïci 12.427.261,7 tys. zÙ,



za 2017 r. w wysokoïci 2.524.935,6 tys. zÙ

oraz jej cz¿ïciowego pokrycia ïrodkami z funduszu rezerwowego:
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w 2008 r. – w kwocie 969.350,0 tys. zÙ,



w 2015 r. – w kwocie 250.000,0 tys. zÙ,



w 2016 r. – w kwocie 400.000,0 tys. zÙ,



w 2018 r. – w kwocie 1.467.483,8 tys. zÙ.

Narodowy Bank Polski

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzieÚ 31 grudnia 2019 roku wraz ze Sprawozdaniem niezaleČnego
biegÙego rewidenta z badania

6. Noty objaïniajce do pozycji pozabilansowych
Nota 25

Transakcje bieČce uj¿te na kontach pozabilansowych

31.12.2019
w tys. záotych

USD

Waluta do otrzymania z tytuáu
transakcji bieĪących

GBP

AUD

NOK

NZD

Razem

225 875,4

212 897,5

0,0

0,0

0,0

0,0

438 772,9

0,0

0,0

149 294,4

0,0

212 897,5

76 581,0

438 772,9

NZD

Razem

Waluta do wydania z tytuáu transakcji
bieĪących

31.12.2018
w tys. záotych

EUR

USD

EUR

GBP

AUD

NOK

Waluta do otrzymania z tytuáu
transakcji bieĪących

187 221,6

0,0

272 891,0

208 747,2

316 000,2

0,0

984 860,0

Waluta do wydania z tytuáu transakcji
bieĪących

331 727,8

386 239,2

0,0

0,0

187 221,7

79 671,3

984 860,0

Spadek pozycji wynikaÙ z niČszego wolumenu zawartych przez NBP pod koniec 2019 r. transakcji
bieČcych zakupu/sprzedaČy walut obcych.

Nota 26

Instrumenty finansowe pozabilansowe

w tys. záotych

31.12.2019

DáuĪne papiery wartoĞciowe w walutach obcych zakupione
w transakcjach terminowych, w tym

Zmiana

0,0

48 913,9

-48 913,9

0,0

48 913,9

-48 913,9

715 747,3

553 724,9

162 022,4

715 747,3

553 724,9

162 022,4

8 315 511,7

0,0

8 315 511,7

- papiery wartoĞciowe w GBP
DáuĪne papiery wartoĞciowe w walutach obcych sprzedane
w transakcjach terminowych, w tym
- papiery wartoĞciowe w AUD
Zakupione gwarantowane transakcje gieádowe w walutach obcych
(bond futures), w tym
- bond futures w USD

31.12.2018

4 950 243,2

0,0

4 950 243,2

- bond futures w EUR

1 468 441,4

0,0

1 468 441,4

- bond futures w GBP

1 376 491,0

0,0

1 376 491,0

- bond futures w AUD

520 336,1

0,0

520 336,1

0,0

1 485 646,8

-1 485 646,8

- bond futures w EUR

0,0

1 343 206,8

-1 343 206,8

- bond futures w GBP

0,0

142 440,0

-142 440,0

7 472 725,0

0,0

7 472 725,0

7 472 725,0

0,0

7 472 725,0

5 041 400,0

0,0

5 041 400,0

5 041 400,0

0,0

5 041 400,0

Sprzedane gwarantowane transakcje gieádowe w walutach obcych
(bond futures), w tym

Zakupione gwarantowane transakcje gieádowe w walutach obcych
(depo futures), w tym
- depo futures w GBP
Sprzedane gwarantowane transakcje gieádowe w walutach obcych
(depo futures), w tym
- depo futures w GBP
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Pozycja obejmuje instrumenty finansowe wynikajce z transakcji terminowych wykorzystywane przez
NBP w ramach zarzdzania rezerwami walutowymi.

Nota 27

Limity poČyczek udzielonych MFW w walutach obcych

Nowe Porozumienia PoČyczkowe - NAB
Z dniem 15 listopada 2011 r. NBP staÙ si¿ uczestnikiem Nowych PorozumieÚ PoČyczkowych, do których
mog przyst¿powa° paÚstwa czÙonkowskie MFW lub banki centralne tych paÚstw. Jako uczestnik NAB,
NBP pozostaje w gotowoïci do wypÙacenia MFW oprocentowanych poČyczek, do kwoty
odpowiadajcej ustanowionemu limitowi. Przekazanie przez NBP ïrodków pieni¿Čnych nast¿puje
na wniosek MFW.
Obowizujce Nowe Porozumienia PoČyczkowe z dnia 17 listopada 2017 r., b¿dce odnowieniem
Nowych PorozumieÚ PoČyczkowych z 2011 r., wygasaj po okresie pi¿ciu lat (to jest 16 listopada
2022 r.).
Na 31.12.2019 kwota, do której NBP byÙ zobowizany udzieli° MFW poČyczek w ramach NAB, wyniosÙa
1.219.125,0 tys. SDR (6.416.254,9 tys. zÙ wedÙug kursu ïredniego NBP na 31.12.2019). Na 31.12.2018
kwota, do której NBP byÙ zobowizany udzieli° MFW poČyczek w ramach NAB, wyniosÙa
1.180.225,0 tys. SDR (6.162.190,8 tys. zÙ wedÙug kursu ïredniego NBP na 31.12.2018).

w tys. SDR

Stan początkowy

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ZwiĊkszenie
ustanowienie limitu

Zmniejszenie

spáata poĪyczki

udzielenie poĪyczki zmniejszenie limitu

Stan koĔcowy

0,0

2 528 590,0

0,0

-174 000,0

0,0

2 354 590,0

2 354 590,0

0,0

2 500,0

-127 000,0

0,0

2 230 090,0

2 230 090,0

0,0

27 200,0

-51 600,0

0,0

2 205 690,0

2 205 690,0

0,0

72 827,5

-54 400,0

0,0

2 224 117,5

2 224 117,5

0,0

102 200,0

-44 200,0

0,0

2 282 117,5

2 282 117,5

0,0

21 323,8

0,0

-1 243 190,0*

1 060 251,3

1 060 251,3

0,0

83 076,2

0,0

0,0

1 143 327,5

1 143 327,5

0,0

36 897,5

0,0

0,0

1 180 225,0

1 180 225,0

0,0

38 900,0

0,0

0,0

1 219 125,0

Razem

2 528 590,0

384 925,0

-451 200,0

-1 243 190,0

* W wyniku podniesienia udziaáów czáonkowskich Rzeczypospolitej Polskiej w MFW w 2016 r. wielkoĞü limitu ulegáa zmniejszeniu o 1.243.190,0 tys. SDR
(z pierwotnej wielkoĞci 2.528.590,0 tys. SDR do 1.285.400,0 tys. SDR).

PoČyczka dwustronna
W dniu 15 marca 2013 r. zostaÙa zawarta umowa poČyczki dwustronnej pomi¿dzy NBP a MFW, zgodnie
z któr NBP pozostaje w gotowoïci do wypÙacenia MFW oprocentowanych poČyczek do wysokoïci
stanowicej równowartoï° w SDR kwoty 6.270.000,0 tys. EUR. Przekazanie przez NBP ïrodków
pieni¿Čnych b¿dzie nast¿powa° na wniosek MFW. Skorzystanie przez MFW z tych ïrodków jest
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moČliwe w przypadku, gdy MFW wyczerpie inne dost¿pne zasoby finansowe pochodzce z udziaÙów
czÙonkowskich oraz poČyczek w ramach NAB.
Obecna umowa poČyczki dwustronnej z dnia 23 stycznia 2017 r., zast¿pujca umow¿ z marca 2013 r.,
obowizuje do koÚca 2020 r. Wysokoï° limitu poČyczki zostaÙa utrzymana na dotychczasowym
poziomie.
Do 31.12.2019 MFW nie korzystaÙ ze ïrodków dost¿pnych w ramach umowy poČyczki dwustronnej
zawartej z NBP. W zwizku z tym na 31.12.2019 kwota, do której NBP zobowizany byÙ udzieli° MFW
poČyczek w ramach umowy poČyczki dwustronnej, wyniosÙa 6.270.000,0 tys. EUR (26.700.795,0 tys. zÙ
wedÙug kursu ïredniego NBP na 31.12.2019). Na 31.12.2018 kwota, do której NBP zobowizany byÙ
udzieli° MFW poČyczek w ramach umowy poČyczki dwustronnej, wyniosÙa 6.270.000,0 tys. EUR
(26.961.000,0 tys. zÙ wedÙug kursu ïredniego NBP na 31.12.2018).
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7. Noty objaïniajce do rachunku zysków i strat
Nota 28

Wynik z tytuÙu odsetek, dyskonta, premii
Przychody

Koszty

Wynik

2019

2018

2019

2018

2019

2018

8 272 055,7

7 560 987,6

-3 482 507,9

-3 408 338,1

4 789 547,8

4 152 649,5

636 898,3

7 634 903,1
282 342,0
350 776,4
1 684,2
2 350,0

6 866 850,0
231 537,0
455 025,6
7 287,1
287,9

-3 058 595,6
-96 850,3
-1 217,0
-325 519,3
-325,7

-2 901 167,0
-75 659,8
-6 192,6
-424 398,9
-919,8

4 576 307,5
185 491,7
349 559,4
-323 835,1
2 024,3

3 965 683,0
155 877,2
448 833,0
-417 111,8
-631,9

610 624,5
29 614,5
-99 273,6
93 276,7
2 656,2

5 960,2

11 355,6

-164,7

0,0

5 795,5

11 355,6

-5 560,1

MiĊdzynarodowy Fundusz Walutowy

47 657,7

32 366,6

-68 878,6

-62 262,4

-21 220,9

-29 895,8

8 674,9

Instrumenty polityki pieniĊĪnej, w tym
- bony pieniĊĪne NBP
- rezerwa obowiązkowa****
- depozyt na koniec dnia
- kredyt lombardowy

90,6
0,0
90,1
0,0
0,5

140,6
0,0
136,7
0,0
3,9

-1 455 090,9
-1 224 402,8
-225 021,2
-5 666,9
0,0

-1 566 489,2
-1 350 744,6
-208 699,6
-7 045,0
0,0

-1 455 000,3
-1 224 402,8
-224 931,1
-5 666,9
0,5

-1 566 348,6
-1 350 744,6
-208 562,9
-7 045,0
3,9

111 348,3
126 341,8
-16 368,2
1 378,1
-3,4

32 437,2

35 029,7

-57 599,5

-44 625,3

-25 162,3

-9 595,6

-15 566,7

8 358 201,4

7 639 880,1

-5 064 241,6

-5 081 715,0

3 293 959,8

2 558 165,1

735 794,7

w tys. záotych
Instrumenty inwestycyjne rezerw
walutowych, w tym
- dáuĪne papiery wartoĞciowe*
- lokaty terminowe**
- lokaty reverse repo**
- lokaty repo***
- pozostaáe**
Záoto**

Inne przychody/koszty z tytuáu odsetek
Razem

Zmiana

* W przychodach ujĊto przychody z dyskonta i odsetek, a w kosztach - koszty premii.
** W kosztach ujĊto koszty odsetek z tytuáu ujemnego oprocentowania.
*** W przychodach ujĊto przychody z odsetek z tytuáu ujemnego oprocentowania.
**** W przychodach ujĊto przychody z odsetek za naruszenie obowiązku utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Wynik z tytuÙu odsetek, dyskonta i premii od instrumentów inwestycyjnych rezerw walutowych
(por. Nota 3 i Nota 16)
2019
w tys. záotych
DáuĪne papiery wartoĞciowe
Lokaty terminowe
Lokaty reverse repo
Lokaty repo
Pozostaáe
Razem

132

USD

EUR

GBP

AUD

NOK

NZD

3 860 949,5

-433 782,7

314 436,0

495 687,0

160 039,2

178 978,5

Pozostaâe
0,0

4 576 307,5

Razem

53 277,4

-96 850,3

6 511,6

2 830,1

148 799,6

70 923,3

0,0

185 491,7

239 893,9

-1 216,9

91 906,5

18 474,7

0,0

501,2

0,0

349 559,4

-225 206,3

1 562,3

-85 221,4

-14 505,6

0,0

-464,1

0,0

-323 835,1

2 299,2

-299,8

15,6

14,9

8,0

-3,7

-9,9

2 024,3

3 931 213,7

-530 587,4

327 648,3

502 501,1

308 846,8

249 935,2

-9,9

4 789 547,8
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2018
w tys. záotych
DáuĪne papiery wartoĞciowe
Lokaty terminowe
Lokaty reverse repo
Lokaty repo
Pozostaáe
Razem

USD

EUR

GBP

AUD

NOK

NZD

Pozostaâe

Razem

3 182 325,5

-437 826,2

295 716,8

560 222,3

165 336,5

199 908,1

0,0

3 965 683,0

67 562,4

-75 659,8

5 814,3

2 864,1

76 852,6

78 443,6

0,0

155 877,2

395 695,8

-6 192,6

34 353,3

22 318,5

0,0

2 658,0

0,0

448 833,0

-375 080,4

7 110,8

-29 202,5

-17 550,1

0,0

-2 389,6

0,0

-417 111,8

258,4

-622,3

0,5

2,7

12,5

-0,1

-283,6

-631,9

3 270 761,7

-513 190,1

306 682,4

567 857,5

242 201,6

278 620,0

-283,6

4 152 649,5

USD

EUR

GBP

AUD

NOK

NZD

Zmiana
w tys. záotych

Pozostaâe

Razem

DáuĪne papiery wartoĞciowe

678 624,0

4 043,5

18 719,2

-64 535,3

-5 297,3

-20 929,6

0,0

610 624,5

Lokaty terminowe

-14 285,0

-21 190,5

697,3

-34,0

71 947,0

-7 520,3

0,0

29 614,5

-155 801,9

4 975,7

57 553,2

-3 843,8

0,0

-2 156,8

0,0

-99 273,6

149 874,1

-5 548,5

-56 018,9

3 044,5

0,0

1 925,5

0,0

93 276,7

2 040,8

322,5

15,1

12,2

-4,5

-3,6

273,7

2 656,2

660 452,0

-17 397,3

20 965,9

-65 356,4

66 645,2

-28 684,8

273,7

636 898,3

Lokaty reverse repo
Lokaty repo
Pozostaáe
Razem

Wzrost o 636.898,3 tys. zÙ wyniku z tytuÙu odsetek, dyskonta i premii od instrumentów inwestycyjnych
rezerw walutowych wystpiÙ w warunkach:

 zwi¿kszenia poziomu rezerw walutowych – ich ïrednioroczny poziom17 wyniósÙ 375.498,2 mln zÙ
w 2019 r. w porównaniu z 354.047,4 mln zÙ w 2018 r. (por. teČ Nota 3);
 zmiany struktury walutowej benchmarku strategicznego w drugiej poÙowie 2019 r. skutkujcej
wzrostem udziaÙu portfela w USD, przy zmniejszeniu udziaÙu portfela w EUR (por. RozdziaÙ
9.1.4.);
 ïredniorocznej deprecjacji zÙotego w stosunku do USD (wzrost ïredniorocznego kursu
z 3,6134 w 2018 r. do 3,8395 w 2019 r.);
 wzrostu ïredniorocznego oprocentowania dÙuČnych papierów wartoïciowych w USD przy
jednoczesnym spadku ïredniorocznego oprocentowania dÙuČnych papierów wartoïciowych
w AUD i NZD;
 wzrostu ïredniorocznego oprocentowania lokat terminowych w NOK;
 spadku ïredniorocznego zaangaČowania w jednoczesne transakcje z otrzymanym i udzielonym
przyrzeczeniem odkupu dÙuČnych papierów wartoïciowych.

17

Kalkulacja w oparciu o wartoïci nominalne na bazie dziennej.
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ĝrednioroczne kursy walut obcych
2019

w záotych

2018

Zmiana

USD

3,8395

3,6134

0,2261

EUR

4,2980

4,2623

0,0357

GBP

4,8995

4,8170

0,0825

AUD

2,6687

2,6972

-0,0285

NOK

0,4364

0,4438

-0,0074

NZD

2,5295

2,4980

0,0315

Przychody z tytuÙu odsetek od zÙota (por. Nota 1 i Nota 3)
Pozycja obejmuje przychody z odsetek od lokat terminowych w zÙocie, które s naliczane i wypÙacane
w USD. Spadek pozycji w 2019 r. byÙ skutkiem niČszego ïredniorocznego poziomu skÙadanych lokat
w warunkach obniČajcego si¿ ïredniorocznego ich oprocentowania przy jednoczesnej deprecjacji
zÙotego w stosunku do USD w uj¿ciu ïredniorocznym.

Wynik z tytuÙu odsetek od naleČnoïci/zobowizaÚ zwizanych z Mi¿dzynarodowym Funduszem
Walutowym (por. Nota 2 i Nota 17)
Przychody

Koszty

w tys. záotych

2019

2018

Odsetki od transzy rezerwowej

27 051,0

11 950,5

0,0

Odsetki od rachunku bieĪącego
w MFW

15 591,1

14 130,6

5 015,6

Odsetki od poĪyczek udzielonych MFW
Odsetki od alokacji SDR
Razem

2019

Wynik
2018

2019

2018

Zmiana

0,0

27 051,0

11 950,5

15 100,5

0,0

0,0

15 591,1

14 130,6

1 460,5

6 285,5

0,0

0,0

5 015,6

6 285,5

-1 269,9

0,0

0,0

-68 878,6

-62 262,4

-68 878,6

-62 262,4

-6 616,2

47 657,7

32 366,6

-68 878,6

-62 262,4

-21 220,9

-29 895,8

8 674,9

Ujemny wynik z tytuÙu odsetek od naleČnoïci/zobowizaÚ zwizanych z MFW jest skutkiem nadwyČki
oprocentowanych zobowizaÚ w SDR (alokacja SDR) nad oprocentowanymi naleČnoïciami w SDR
(transza rezerwowa18, rachunek bieČcy w MFW oraz poČyczki udzielone MFW, por. RozdziaÙ 9.1.4.1.).
Zmniejszenie ujemnego wyniku byÙo przede wszystkim skutkiem wzrostu naleČnoïci z tytuÙu transzy
rezerwowej (por. teČ Nota 2) w warunkach deprecjacji zÙotego w stosunku do SDR w uj¿ciu
ïredniorocznym (wzrost kursu z 5,1111 w 2018 r. do 5,3045 w 2019 r.), wyČszego ïredniorocznego
oprocentowania SDR oraz spadku naleČnoïci od poČyczek udzielonych MFW (por. teČ Nota 2).

18

Wartoï° nieoprocentowanej cz¿ïci transzy rezerwowej jest staÙa i wynosi 56.236,0 tys. SDR (por. Nota 2).
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Wynik z tytuÙu odsetek i dyskonta od instrumentów polityki pieni¿Čnej (por. Nota 11)
Spadek o 111.348,3 tys. zÙ ujemnego wyniku z odsetek i dyskonta od instrumentów wykorzystywanych
w ramach operacji polityki pieni¿Čnej byÙ gÙównie spowodowany:

 niČszymi o 126.341,8 tys. zÙ kosztami dyskonta od bonów pieni¿Čnych NBP,
w tys. záotych

2019

2018

Zmiana

Koszty dyskonta od bonów pieniĊĪnych NBP emitowanych
w ramach podstawowych operacji polityki pieniĊĪnej

-1 198 018,2

-1 324 373,7

126 355,5

Koszty dyskonta od bonów pieniĊĪnych NBP emitowanych
w ramach dostrajających operacji polityki pieniĊĪnej

-26 384,6

-26 370,9

-13,7

-1 224 402,8

-1 350 744,6

126 341,8

Razem

PowyČsza zmiana byÙa spowodowana gÙównie spadkiem ïredniorocznego poziomu emisji bonów
pieni¿Čnych NBP przy niezmienionej stopie referencyjnej NBP.
ĝrednioroczny poziom operacji podstawowych i dostrajających* oraz Ğrednioroczny poziom stopy referencyjnej
w mln záotych / %

2019

2018

Zmiana

Operacje podstawowe

78 693,8

86 982,7

-8 288,9

Operacje dostrajające

1 731,6

1 731,7

-0,1

1,50

1,50

0,0 p.p.

Stopa referencyjna NBP

* Do wyliczenia wielkoĞci Ğredniorocznych operacji podstawowych i dostrajających uwzglĊdniono wszystkie dni kalendarzowe od 1 stycznia do 31 grudnia
kaĪdego roku.

 wyČszymi o 16.321,6 tys. zÙ kosztami odsetek od rezerwy obowizkowej, co byÙo efektem wzrostu
ïredniego poziomu rezerwy obowizkowej w cigu roku,
ĝredni poziom rezerwy obowiązkowej* oraz Ğrednioroczne oprocentowanie rezerwy obowiązkowej
w mln záotych / %

2019

Rezerwa obowiązkowa
Oprocentowanie rezerwy obowiązkowej

2018

Zmiana

45 006,0

41 972,6

3 033,4

0,50

0,50

0,0 p.p.

* Kwoty rezerwy obowiązkowej obliczane przy uwzglĊdnieniu okresów rezerwowych, waĪone liczbą dni w okresie.

Inne przychody / koszty z tytuÙu odsetek
W ramach Innych przychodów / kosztów z tytuÙu odsetek ujmowane s gÙównie koszty odsetek
od rachunków prowadzonych przez NBP dla budČetu paÚstwa, przychody z odsetek od kredytów
refinansowych udzielonych w innej formie okreïlonej przez Zarzd NBP oraz przychody i koszty
z tytuÙu odsetek zwizane z rozliczeniami w TARGET2.
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Nota 29

Wynik z tytuÙu zrealizowanych operacji finansowych
Wynik

w tys. záotych

2019

2018

Zrealizowane róĪnice kursowe na transakcjach w walutach obcych

5 733 405,1

4 363 115,3

1 370 289,8

32,1

454,2

-422,1

3 056 125,5

-972 057,6

4 028 183,1

2 887 114,3

-808 946,1

3 696 060,4

- z instrumentów finansowych pozabilansowych, w tym

169 011,2

-163 111,5

332 122,7

• z transakcji terminowych na dáuĪne papiery wartoĞciowe

279 688,1

5 961,0

273 727,1

• z gwarantowanych transakcji gieádowych (futures), w tym:

-110 676,9

-169 072,5

58 395,6

# bond futures

-110 265,8

-169 072,5

58 806,7

# depo futures

-411,1

0,0

-411,1

-4,6

-8,8

4,2

8 789 558,1

3 391 503,1

5 398 055,0

Zrealizowane róĪnice na transakcjach w záocie*
Zrealizowane róĪnice cenowe, w tym
- z transakcji bieĪących dáuĪnymi papierami wartoĞciowymi

Pozostaáe operacje finansowe
Razem

Zmiana

* Zrealizowane róĪnice wynikające z rozliczenia lokat w záocie.

Wynik z tytuÙu zrealizowanych róČnic kursowych na transakcjach w walutach obcych
USD

EUR

GBP

2019

3 806 771,2

1 173 493,7

523 369,1

53 352,4

2018

2 525 615,8

671 463,8

492 177,7

Zmiana

1 281 155,4

502 029,9

31 191,4

w tys. záotych

AUD

NOK

NZD

SDR

Pozostaâe

Razem

116 118,2

18 490,5

38 862,3

2 947,7

5 733 405,1

-100 362,0

578 087,8

111 674,1

95 119,0

-10 660,9

4 363 115,3

153 714,4

-461 969,6

-93 183,6

-56 256,7

13 608,6

1 370 289,8

Wynik z tytuÙu zrealizowanych róČnic kursowych w 2019 r. dotyczyÙ gÙównie transakcji sprzedaČy USD
oraz EUR. Wzrost wyniku byÙ spowodowany przede wszystkim wzrostem ïredniorocznej róČnicy
mi¿dzy kursem ïrednim NBP a ïrednim kosztem zasobu waluty USD, a takČe zwi¿kszonym
wolumenem sprzedaČy waluty EUR.

Wynik z tytuÙu zrealizowanych róČnic cenowych
Wynik z tytuÙu zrealizowanych róČnic cenowych z transakcji bieČcych sprzedaČy dÙuČnych papierów
wartoïciowych
w tys. záotych
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USD

EUR

GBP

AUD

NOK

NZD

Razem

2019

1 550 220,0

609 002,4

290 364,3

422 828,1

8 859,4

5 840,1

2 887 114,3

2018

-891 819,8

69 266,7

-30 858,1

44 465,1

0,0

0,0

-808 946,1

Zmiana

2 442 039,8

539 735,7

321 222,4

378 363,0

8 859,4

5 840,1

3 696 060,4
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Wynik z tytuÙu zrealizowanych róČnic cenowych z transakcji terminowych na dÙuČne papiery
wartoïciowe
USD

w tys. záotych

EUR

GBP

AUD

Razem

2019

190 536,9

17 108,0

-155,0

72 198,2

279 688,1

2018

-4 828,1

-990,9

-962,6

12 742,6

5 961,0

195 365,0

18 098,9

807,6

59 455,6

273 727,1

Zmiana

Wynik z tytuÙu zrealizowanych róČnic cenowych z dziennej wyceny gwarantowanych transakcji
gieÙdowych (futures)

w tys. záotych

USD

EUR

GBP

AUD

Razem

Bond futures
2019

-22 693,2

-67 659,2

-9 548,1

-10 365,3

-110 265,8

2018

-142 665,2

-23 094,3

-3 313,0

0,0

-169 072,5

Zmiana

119 972,0

-44 564,9

-6 235,1

-10 365,3

58 806,7

2019

0,0

0,0

-411,1

0,0

-411,1

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zmiana

0,0

0,0

-411,1

0,0

-411,1

Depo futures

Wynik z tytuÙu zrealizowanych róČnic cenowych dotyczyÙ gÙównie transakcji sprzedaČy papierów
wartoïciowych w USD, EUR, AUD i GBP. Wzrost wyniku w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. byÙ
zwizany przede wszystkim z:

 transakcjami sprzedaČy dÙuČnych papierów wartoïciowych przeprowadzanymi w warunkach
obniČajcej si¿ rentownoïci na rynku USD, GBP oraz AUD;
 transakcjami sprzedaČy dÙuČnych papierów wartoïciowych w zwizku z transakcjami zakupu
zÙota (por. Nota 1 oraz Nota 3);
 transakcjami sprzedaČy dÙuČnych papierów wartoïciowych w EUR w zwizku ze zmian
benchmarku strategicznego (por. Nota 3 oraz RozdziaÙ 9.1.4.).

Nota 30

Koszty niezrealizowane

w tys. záotych

2019

2018

Ujemne róĪnice z wyceny kursowej walut obcych

-109 545,3

-835 517,7

725 972,4

Ujemne róĪnice z wyceny cenowej, w tym

-246 687,9

-198 938,8

-47 749,1

-246 687,9

-198 610,8

-48 077,1

0,0

-328,0

328,0

-356 233,2

-1 034 456,5

678 223,3

- z wyceny dáuĪnych papierów wartoĞciowych
- z wyceny instrumentów finansowych pozabilansowych
Razem
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Ujemne róČnice z wyceny kursowej walut obcych s ustalane przez porównanie ïredniego kosztu
zasobu waluty obcej z niČszym od niego kursem ïrednim NBP19 (por. Nota 22). Ujemne róČnice
z wyceny kursowej w podziale na waluty obce przedstawiono poniČej.
2019

w tys. záotych
EUR

2018

Zmiana

-5 817,7

0,0

-5 817,7

AUD

0,0

-552 387,7

552 387,7

NOK

-103 646,7

-283 076,6

179 429,9

-80,9

-53,4

-27,5

-109 545,3

-835 517,7

725 972,4

Pozostaáe
Razem

Ujemne róČnice z wyceny cenowej dla dÙuČnych papierów wartoïciowych s ustalane
przez porównanie ïredniego kosztu zasobu dÙuČnych papierów wartoïciowych z niČsz od niego
ïredni cen rynkow tych papierów. Ujemne róČnice cenowe w podziale na papiery wartoïciowe
w walutach obcych przedstawiono poniČej.
w tys. záotych

2019

2018

Papiery wartoĞciowe w USD

-147 292,3

-178 372,5

31 080,2

Papiery wartoĞciowe w EUR

-54 730,5

-989,1

-53 741,4

Papiery wartoĞciowe w GBP

-33 333,6

-8 115,7

-25 217,9

Papiery wartoĞciowe w AUD

-11 331,5

0,0

-11 331,5

Papiery wartoĞciowe w NOK

0,0

-11 133,5

11 133,5

-246 687,9

-198 610,8

-48 077,1

Razem

Nota 31

Zmiana

Wynik z tytuÙu aktualizacji rezerwy na ryzyko kursowe

Por. Nota 23 i RozdziaÙ 9.1.4.

Nota 32

Przychody z tytuÙu opÙat i prowizji

w tys. záotych
Za prowadzenie przez NBP rachunków bankowych

2019

2018

Zmiana

582,2

526,4

55,8

Za wykonanie zleceĔ páatniczych

32 388,7

31 648,3

740,4

Pozostaáe przychody z tytuáu opáat i prowizji

16 594,7

12 606,1

3 988,6

Razem

49 565,6

44 780,8

4 784,8

W przypadku ujemnego zasobu waluty obcej ujemne róČnice z wyceny kursowej s ustalane przez porównanie ïredniego
kosztu zasobu z wyČszym od niego kursem ïrednim NBP.

19
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Wzrost pozostaÙych przychodów z tytuÙu opÙat i prowizji w 2019 r. dotyczyÙ gÙównie przychodów
z opÙat za niedostarczenie w terminie dÙuČnych papierów wartoïciowych przez kontrahentów NBP
(tzw. fails charges20), które w 2019 r. wyniosÙy 5.696,2 tys. zÙ w porównaniu z 1.849,5 tys. zÙ w 2018 r.

Nota 33

Koszty z tytuÙu opÙat i prowizji
2019

w tys. záotych

2018

Zmiana

Za otwarcie i prowadzenie rachunków NBP

-7 877,2

-7 170,5

-706,7

Za wykonanie wáasnych zleceĔ páatniczych

-4 979,8

-3 889,9

-1 089,9

Z tytuáu zastĊpczej obsáugi kasowej

-3 693,5

-4 417,4

723,9

-14 640,6

-13 249,0

-1 391,6

-8 135,7

-5 316,2

-2 819,5

-39 326,8

-34 043,0

-5 283,8

Koszty z tytuáu opáaty za uczestnictwo NBP w systemie TARGET2
Pozostaáe koszty z tytuáu opáat i prowizji
Razem

Wzrost kosztów opÙat i prowizji za wykonanie wÙasnych zleceÚ pÙatniczych zwizany byÙ gÙównie
z wydaniem z Banku Anglii cz¿ïci zasobu zÙota w zwizku z jego przetransportowaniem do Polski
(por. Nota 1).
Spadek kosztów z tytuÙu zast¿pczej obsÙugi kasowej (ZOK) byÙ spowodowany gÙównie udost¿pnieniem
posiadaczom rachunków w NBP pod koniec 2018 r. nowych usÙug bankowych, w wyniku czego
w 2019 r. wykorzystywano usÙugi substytucyjne (tj. karty pÙatnicze i wypÙaty z bankomatów z uČyciem
telefonu komórkowego), ograniczajc tym samym korzystanie z ZOK (por. Nota 12).
Wzrost pozostaÙych kosztów z tytuÙu opÙat i prowizji byÙ gÙównie wynikiem wzrostu kosztów opÙat
z tytuÙu braku dostarczenia w terminie papierów wartoïciowych (tzw. fails charges21) z 1.392,4 tys. zÙ
w 2018 r. do 5.575,3 tys. zÙ w 2019 r. (por. Nota 32), przy jednoczesnym spadku kosztów opÙat
transakcyjnych zwizanych z zawieraniem gwarantowanych transakcji gieÙdowych (futures) z 3.256,7
tys. zÙ w 2018 r. do 1.727,1 tys. zÙ w 2019 r.

Nota 34

Przychody z tytuÙu akcji i udziaÙów

Pozycja obejmuje przychody z tytuÙu dywidend od posiadanych przez NBP akcji i udziaÙów
w podmiotach krajowych i zagranicznych (por. Nota 6).

Fails charges dotycz transakcji kupna/sprzedaČy papierów wartoïciowych oraz transakcji repo/reverse repo w USD. OpÙaty s
naliczane, gdy jedna strona dostarczy papiery wartoïciowe drugiej stronie z dat póĊniejsz niČ uzgodniona.
21 W sytuacji opóĊnienia dostarczenia przez kontrahenta do NBP papierów wartoïciowych NBP otrzymuje przychody z tego
tytuÙu (por. Nota 32). W takim przypadku NBP moČe ponieï° równieČ koszty, w zwizku z brakiem moČliwoïci przekazania
wymaganych papierów wartoïciowych innym kontrahentom.
20
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2019

w tys. záotych
Dywidendy otrzymane, w tym

2018

Zmiana

23 372,2

14 703,6

8 668,6

- Krajowy Depozyt Papierów WartoĞciowych S.A.

6 565,5

0,0

6 565,5

- Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

6 570,0

4 702,5

1 867,5

10 236,7

10 001,1

235,6

- Bank Rozrachunków MiĊdzynarodowych

Nota 35

PozostaÙe przychody i pozostaÙe koszty

PozostaÙe przychody/koszty obejmuj gÙównie przychody ze sprzedaČy monet i banknotów
kolekcjonerskich oraz koszty odpowiadajce wartoïci nominalnej sprzedanych monet i banknotów
kolekcjonerskich, a takČe przychody z uzyskania metali szlachetnych z przetopu monet
kolekcjonerskich wycofanych ze sprzedaČy. Wzrost salda pozostaÙych przychodów wynikaÙ gÙównie
ze wzrostu tych przychodów.

Nota 36

Koszty wynagrodzeÚ

w tys. záotych
Koszty wynagrodzeĔ

2019

2018

Zmiana

-442 092,8

-424 232,9

-17 859,9

Koszty utworzenia rezerw na przyszáe zobowiązania
wobec pracowników

-33 218,0

-23 705,5

-9 512,5

Koszty narzutów na wynagrodzenia, w tym

-99 402,1

-96 054,0

-3 348,1

-27 888,2

-26 885,9

-1 002,3

-574 712,9

-543 992,4

-30 720,5

- Pracowniczy Program Emerytalny
Razem

W 2019 r. przeci¿tne zatrudnienie w NBP uksztaÙtowaÙo si¿ na poziomie 3.312 etatów i byÙo wyČsze
o 32 etaty w porównaniu do 2018 r. Wzrost ten spowodowany byÙ m. in. nowelizacj przepisów prawa
(rozszerzenie uprawnieÚ nadzorczych NBP), zmianami organizacyjnymi, rozwojem i obsÙug nowych
systemów informatycznych.
W 2019 r. wyČsze koszty wynagrodzeÚ wynikaÙy gÙównie z przyj¿tej polityki kadrowo-pÙacowej.
Wzrost kosztów utworzenia rezerw na przyszÙe zobowizania wobec pracowników zwizany byÙ
gÙównie ze zmian zaÙoČeÚ aktuarialnych przyj¿tych do ich oszacowania i dotyczcych gÙównie stopy
dyskontowej i dynamiki wzrostu wynagrodzeÚ. W 2019 i 2018 r. koszty utworzenia rezerw na przyszÙe
zobowizania wobec pracowników w podziale na poszczególne tytuÙy ksztaÙtowaÙy si¿ nast¿pujco
(por. Nota 21).
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2019
w tym
zyski/straty
aktuarialne*

Koszt utworzenia
rezerw

w tys. záotych
Koszty utworzenia rezerw na przyszâe zobowiĆzania
wobec pracowników, w tym
- z tytuáu odpraw emerytalnych
- z tytuáu odpraw rentowych
- z tytuáu nagród jubileuszowych
- z tytuáu niewykorzystanych urlopów
wypoczynkowych

2018
Koszt utworzenia
rezerw

w tym
zyski/straty
aktuarialne*

-33 218,0

-20 163,5

-23 705,5

-9 530,6

-15 168,1

-10 506,3

-8 740,2

-4 186,0

-268,1

-73,3

-238,6

-52,3

-14 259,8

-9 583,9

-9 802,5

-5 292,3

-3 522,0

-

-4 924,2

-

* Zyski i straty aktuarialne to efekt zmian zaáoĪeĔ aktuarialnych, takich jak prawdopodobieĔstwo rezygnacji pracownika z pracy, umieralnoĞü, stopa dyskontowa
czy poziom przyszáych wynagrodzeĔ. Zyski aktuarialne są prezentowane ze znakiem (+), a straty ze znakiem (-).

Nota 37

Koszty administracyjne
2019

w tys. záotych

2018

Zmiana

ZuĪycie materiaáów i energii

-23 329,4

-23 499,4

170,0

ĝwiadczenia na rzecz pracowników i innych osób uprawnionych

-14 077,1

-13 285,3

-791,8

-4 264,0

-4 377,8

113,8

-179 471,9

-166 458,4

-13 013,5

-22 363,3

-21 983,9

-379,4

-4 914,5

-4 633,3

-281,2

-16 139,2

-17 572,3

1 433,1

-264 559,4

-251 810,4

-12 749,0

PodróĪe sáuĪbowe
Usáugi obce
Podatki i opáaty
Odpisy na Zakáadowy Fundusz ĝwiadczeĔ Socjalnych
Pozostaáe koszty administracyjne
Razem

Wzrost kosztów usÙug obcych w 2019 r. wynikaÙ gÙównie ze zwi¿kszenia kosztów w zakresie obsÙugi
systemów informatycznych (w tym serwis, konserwacja i asysta techniczna oprogramowania) oraz
konserwacji urzdzeÚ kasowo-skarbcowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów informacji
i promocji NBP (w 2018 r. wyČsze koszty informacji i promocji zwizane byÙy gÙównie z obchodami
100. rocznicy odzyskania przez Polsk¿ niepodlegÙoïci).

Nota 38

Koszty amortyzacji

w tys. záotych

2019

2018

Zmiana

Koszty amortyzacji Ğrodków trwaáych

-62 404,0

-61 240,7

-1 163,3

Koszty amortyzacji wartoĞci niematerialnych i prawnych

-24 270,3

-24 495,6

225,3

Razem

-86 674,3

-85 736,3

-938,0
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Nota 39

Koszty emisji znaków pieni¿Čnych

Pozycja obejmuje koszty emisji banknotów i monet, w tym banknotów i monet kolekcjonerskich.
W 2019 r. pozycja wyniosÙa 282.254,9 tys. zÙ i byÙa o 21.363,0 tys. zÙ wyČsza w porównaniu z 2018 r.
Wzrost pozycji byÙ gÙównie wynikiem:

 zwi¿kszenia kosztów emisji banknotów powszechnego obiegu w wyniku wzrostu ogólnej liczby
zamówionych banknotów kaČdego nominaÙu, w warunkach uzyskania niČszych cen ich zakupu,
przy jednoczesnym:

 zmniejszeniu kosztów emisji monet gÙównie w wyniku spadku ogólnej liczby zamówionych monet
powszechnego obiegu, a takČe niČszego kosztu zuČycia zÙota na produkcj¿ monet kolekcjonerskich.

Nota 40

Wynik finansowy roku bieČcego i jego podziaÙ

Wynik finansowy NBP za 2019 r. wyniósÙ 7.828.502,5 tys. zÙ.
Zgodnie z art. 62 i 69 ustawy o NBP zysk NBP podlega podziaÙowi (w terminie 14 dni od dnia
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Rad¿ Ministrów) na:

 odpis na fundusz rezerwowy NBP (5% zysku) – 391.425,1 tys. zÙ,
 wpÙat¿ z zysku NBP do budČetu paÚstwa – 7.437.077,4 tys. zÙ.
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8. PozostaÙe noty objaïniajce
Nota 41

Zdarzenia po dacie bilansu

Aktualizacja klucza subskrypcji kapitaÙu EBC
W dniu 1 lutego 2020 r. nastpiÙa aktualizacja klucza subskrypcji kapitaÙu EBC, w zwizku z wyjïciem
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i w konsekwencji wycofaniem Banku Anglii z ESBC22. W wyniku
tej aktualizacji udziaÙ NBP w kapitale subskrybowanym EBC wzrósÙ do 6,0335%, co odpowiada kwocie
653.126,8 tys. EUR. W rezultacie wysokoï° udziaÙu opÙaconego przez NBP w kapitale EBC wzrosÙa
do 24.492,3 tys. EUR (por. Nota 6). Odpowiednia pÙatnoï° na rzecz EBC w kwocie 3.355,9 tys. EUR
zostaÙa dokonana przez NBP w dniu 3 lutego 2020 r.

Lokata terminowa w MFW
W styczniu 2020 r. NBP wyraziÙ zgod¿ na wydÙuČenie o 10 lat terminu obowizywania wygasajcej
w czerwcu 2020 r. Umowy Depozytu (nieoprocentowanej lokaty terminowej) w ramach Funduszu
Powierniczego MFW przeznaczonego na operacje Programu Ograniczania Ubóstwa i Wspierania
Wzrostu Gospodarczego – Inicjatywa na rzecz OddÙuČenia Krajów NajuboČszych (PRG-HIPC)
(por. Nota 2).

Epidemia wirusa SARS-CoV-2
W zwizku z epidemi wirusa SARS-CoV-2, uwzgl¿dniajc powag¿ sytuacji oraz zagroČenie dla
polskiej gospodarki, NBP w marcu 2020 r. zastosowaÙ operacje z przyrzeczeniem odkupu, zasilajce
banki w pÙynnoï° oraz operacje zakupu obligacji skarbowych na rynku wtórnym w ramach
strukturalnych operacji otwartego rynku. Udost¿pniÙ takČe moČliwoï° udzielania kredytu wekslowego
dla banków, w celu refinansowania kredytów udzielanych przez banki przedsi¿biorstwom sektora
niefinansowego. Ponadto obniČyÙ stop¿ rezerwy obowizkowej podwyČszajc jednoczeïnie
oprocentowanie ïrodków utrzymywanych w NBP w ramach tej rezerwy.

Nota 42

PozostaÙe kwestie

NBP jest stron umów swapowych z Narodowym Bankiem Szwajcarii (SNB) oraz Narodowym
Bankiem Ukrainy (NBU)23 odpowiednio od 2012 r. i 2015 r. Umowy te nie miaÙy wpÙywu na bilans lub
rachunek zysków i strat NBP w 2019 r. i 2018 r.

22 Wartoï° kapitaÙu subskrybowanego EBC nie ulegÙa zmianie w wyniku wycofania Banku Anglii z ESBC i wynosi 10.825.007,1
tys. EUR. UdziaÙ Banku Anglii w kapitale subskrybowanym EBC, który na dzieÚ 31.12.2019 wynosiÙ 14,3374%, zostaÙ alokowany
pomi¿dzy pozostaÙe banki centralne ESBC.
23 Umowa swapowa z Narodowym Bankiem Ukrainy (NBU) wygasÙa w lutym 2020 r.
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9. Ryzyko finansowe i operacyjne
W NBP funkcjonuje system zarzdzania ryzykiem stanowicy cigÙy i powtarzalny proces decyzyjny,
wspomagajcy – przy zastosowaniu odpowiednich rozwizaÚ organizacyjnych, proceduralnych
i technicznych – osigni¿cie celów banku. Obejmuje on:

 w zakresie ryzyka finansowego – dziaÙalnoï° Departamentu Zarzdzania Ryzykiem Finansowym
odpowiedzialnego za zarzdzanie tym ryzykiem;
 w zakresie ryzyka operacyjnego (por. RozdziaÙ 9.2.) – zarzdzanie na nast¿pujcych poziomach:


zdecentralizowane zarzdzanie ryzykiem operacyjnym – dokonywane przez dyrektorów
departamentów Centrali i OddziaÙów Okr¿gowych NBP, którzy na bieČco monitoruj i oceniaj
poziom ryzyka operacyjnego w swojej jednostce i na tej podstawie podejmuj dziaÙania
ograniczajce wyst¿powanie ryzyka,



dziaÙalnoï° Departamentu Ryzyka Operacyjnego i Zgodnoïci, który monitoruje i analizuje
ryzyko operacyjne w skali NBP, odpowiada za opracowanie regulacji oraz projekty rozwizaÚ
dotyczce zmian procesu zarzdzania ryzykiem operacyjnym w NBP. Przygotowuje takČe
sprawozdawczoï° dotyczc ryzyka operacyjnego na potrzeby Zarzdu NBP i Komisji
ds. Zarzdzania Ryzykiem Operacyjnym,



dziaÙalnoï° Komisji ds. Zarzdzania Ryzykiem Operacyjnym, która dokonuje oceny
efektywnoïci systemu zarzdzania ryzykiem operacyjnym w NBP, monitoruje bieČcy poziom
ryzyka operacyjnego i analizuje przyczyny powstawania ryzyka na poziomie wysokim
lub nieakceptowalnym. Przedstawia i rekomenduje równieČ Zarzdowi NBP propozycje
rozwizaÚ i zmian w tym obszarze;

 podejmowanie przez Zarzd NBP decyzji o charakterze strategicznym.
Zadania realizowane w ramach zarzdzania ryzykiem obejmuj m.in.:






bieČce identyfikowanie oraz analizowanie poszczególnych rodzajów ryzyka,
pomiar poziomu ryzyka oraz jego akceptacj¿ bdĊ brak akceptacji,
dobór mechanizmów ograniczajcych ryzyko,
monitorowanie

i

bieČce

kontrolowanie

skutecznoïci

zastosowanych

mechanizmów

ograniczajcych ryzyko,

 okresowe informowanie o wynikach zarzdzania ryzykiem.

9.1. Ryzyko finansowe
Podstawowymi rodzajami ryzyka finansowego towarzyszcego dziaÙalnoïci NBP s: ryzyko
kredytowe, ryzyko pÙynnoïci oraz ryzyko rynkowe (stopy procentowej i kursowe). Akceptowany
poziom ryzyka finansowego okreïlany jest poprzez system limitów, ustalany w sposób uwzgl¿dniajcy

144

Narodowy Bank Polski

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzieÚ 31 grudnia 2019 roku wraz ze Sprawozdaniem niezaleČnego
biegÙego rewidenta z badania

równieČ ograniczenie ryzyka koncentracji. Ekspozycja na poszczególne rodzaje ryzyka, w ramach
przyj¿tych ograniczeÚ, jest monitorowana na bieČco przez Departament Zarzdzania Ryzykiem
Finansowym. Analiza ekspozycji na ryzyko finansowe jest regularnie przedstawiana Zarzdowi NBP.

9.1.1. Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe zwizane jest z moČliwoïci poniesienia strat finansowych wskutek niewywizania
si¿ kontrahenta z ciČcych na nim zobowizaÚ (w szczególnoïci niespÙacenia caÙoïci lub cz¿ïci kapitaÙu
wraz z odsetkami w uzgodnionym terminie) lub spadku wartoïci rynkowej instrumentów
inwestycyjnych w konsekwencji pogorszenia wiarygodnoïci kredytowej emitenta.

9.1.1.1. Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe
PoniČej przedstawiono maksymaln ekspozycj¿ na ryzyko kredytowe zwizane z aktywami NBP,
bez uwzgl¿dnienia posiadanych zabezpieczeÚ (ekspozycje przedstawione w tabeli s oparte na
kwotach uj¿tych w bilansie).
Ekspozycja na ryzyko kredytowe NBP wynika gÙównie z aktywów finansowych zwizanych
z zarzdzaniem rezerwami walutowymi (pozycja A.2.2 bilansu).
w tys. záotych

31.12.2019

31.12.2018

Pozycja bilansu

Nota

Rachunki bieĪące w záocie

10 813 438,9

2 265 651,6

A.1

1

Lokaty terminowe w záocie

12 206 191,1

16 905 097,9

A.1

1

NaleĪnoĞci od MFW

5 271 036,0

4 819 450,5

A.2.1

2

Rachunki bieĪące w walutach obcych*

9 259 141,9

10 290 650,8

A.2.2

3

Lokaty terminowe w walutach obcych

32 168 428,6

37 477 995,2

A.2.2

3

Lokaty terminowe w walutach obcych z otrzymanym przyrzeczeniem
odkupu dáuĪnych papierów wartoĞciowych

43 215 223,2

37 849 982,3

A.2.2

3

DáuĪne papiery wartoĞciowe w walutach obcych

354 961 158,9

329 190 814,2

A.2.2

3

Zapas banknotów i monet zagranicznych

179 119,9

195 945,7

A.2.2

3

Inne naleĪnoĞci w walutach obcych*

141 323,3

43 187,2

A.2.2

3

0,0

5 643 437,2

A.6

4

135 264,7

146 344,2

A.6, A.10.3, A.10.5

4, 7, 9

468 350 326,5

444 828 556,8

Kredyty i poĪyczki udzielone w walucie krajowej pozostaáym
monetarnym instytucjom finansowym
Pozostaáe**
Razem
* Por. wyjaïnienie pod tabel w Nocie 3.

** Dotyczy gÙównie kredytów i poČyczek udzielonych w walucie krajowej, ïrodków pieni¿Čnych ZakÙadowego Funduszu
gwiadczeÚ Socjalnych utrzymywanych w bankach komercyjnych, róČnic z wyceny cenowej transakcji terminowych na dÙuČne
papiery wartoïciowe w walutach obcych oraz innych naleČnoïci (por. Nota 4, Nota 7 oraz Nota 9).

Ponadto przyst¿pujc do programów poČyczkowych MFW (por. Nota 27) NBP zobowizaÙ si¿
do udzielania MFW poČyczek w walutach obcych odpowiednio w ramach:
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 porozumienia NAB – do kwoty 1.285.400,0 tys. SDR, z czego do wykorzystania na 31.12.2019
pozostaÙo 1.219.125,0 tys. SDR,
 poČyczek dwustronnych – do kwoty 6.270.000,0 tys. EUR, z czego do wykorzystania na 31.12.2019
pozostaÙo 6.270.000,0 tys. EUR.
PoniČej przedstawiono koncentracj¿ maksymalnej ekspozycji NBP na ryzyko kredytowe w uj¿ciu
sektorowym kontrahenta.
w tys. záotych
Instytucje rządowe i samorządowe
- Zagraniczne instytucje rządowe szczebla centralnego
- Pozostaáe
Monetarne instytucje finansowe
- Zagraniczne instytucje kredytowe
- Banki centralne, BIS oraz MFW
- Krajowe instytucje kredytowe
MiĊdzynarodowe organizacje finansowe
Niemonetarne instytucje finansowe
Sektor niefinansowy
Pozostaáe
Razem

31.12.2019

31.12.2018

321 836 977,9

316 528 174,8

301 854 448,9
19 982 529,0

308 162 309,8
8 365 865,0

102 458 037,0

86 001 000,2

75 654 975,0
26 788 997,1
14 064,9

55 659 058,3
24 685 191,8
5 656 750,1

4 582 535,4

904 068,3

34 900 985,0

38 189 416,6

4 392 656,4

3 009 944,0

179 134,8

195 952,9

468 350 326,5

444 828 556,8

PoniČej przedstawiono koncentracj¿ maksymalnej ekspozycji NBP na ryzyko kredytowe w uj¿ciu
geograficznym kontrahenta.
w tys. záotych

31.12.2019

31.12.2018

Stany Zjednoczone

171 762 301,6

170 814 719,9

Strefa euro

128 895 310,0

125 262 038,1

Wielka Brytania

90 902 612,5

83 307 373,1

Australia

30 334 885,9

27 657 150,1

Norwegia

14 262 780,8

11 847 833,0

Kraje azjatyckie

9 688 435,2

1 403 415,7

Nowa Zelandia

6 396 823,8

6 224 804,3

Dania

3 497 252,2

1 989 856,4

Szwecja

1 489 835,2

1 856 175,7

Szwajcaria

826 005,1

1 684 677,0

Polska

132 134,1

5 787 484,3

10 161 950,1

6 993 029,2

468 350 326,5

444 828 556,8

Pozostaáe
Razem

146

Narodowy Bank Polski

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzieÚ 31 grudnia 2019 roku wraz ze Sprawozdaniem niezaleČnego
biegÙego rewidenta z badania

9.1.1.2. Ryzyko kredytowe w zarzdzaniu rezerwami dewizowymi
W procesie zarzdzania rezerwami dewizowymi NBP stosuje nast¿pujce metody ograniczania ryzyka
kredytowego:










ograniczenie udziaÙu transakcji lokacyjnych i obligacji korporacyjnych,
kryteria wyboru kontrahentów i bieČce monitorowanie ich wiarygodnoïci kredytowej,
limity dla kontrahentów do transakcji lokacyjnych oraz wymiany walutowej,
ograniczenie terminu zapadalnoïci transakcji lokacyjnych,
kryteria wyboru emitentów papierów wartoïciowych,
limity dla emitentów papierów wartoïciowych,
zawieranie umów ramowych z kontrahentami,
zabezpieczenia w transakcjach lokacyjnych z przyrzeczeniem odkupu papierów wartoïciowych.

Analizy ryzyka kredytowego s przeprowadzane przez NBP przy wykorzystaniu zarówno danych
dotyczcych sytuacji finansowej kontrahentów i ocen agencji ratingowych, jak równieČ wyceny ryzyka
odzwierciedlonej w kwotowaniach rynkowych.
Dominujca cz¿ï° rezerw dewizowych inwestowana jest w rzdowe papiery wartoïciowe krajów
o wysokim ratingu, charakteryzujce si¿ najwyČszym stopniem bezpieczeÚstwa i pÙynnoïci.
Utrzymywane w portfelach inwestycyjnych pozarzdowe papiery wartoïciowe emitowane s przede
wszystkim przez instytucje mi¿dzynarodowe oraz agencje rzdowe. Skala inwestycji na rynku obligacji
korporacyjnych jest niewielka. RównieČ udziaÙ lokat w rezerwach dewizowych jest niski - transakcje
zawierane s na krótkie terminy, z bankami o wysokiej wiarygodnoïci kredytowej.

9.1.1.2.1.

Jakoï° kredytowa lokat terminowych

Kondycja finansowa kontrahentów NBP, z którymi zawierane s lokaty terminowe w ramach
zarzdzania rezerwami walutowymi i zÙotem, monitorowana jest na bieČco na podstawie codziennych
informacji agencji ratingowych dotyczcych zmian ocen wiarygodnoïci kredytowej oraz prognoz
ratingowych, a takČe implikowanych ratingów wyznaczanych w oparciu o rynkowe kwotowania CDS
(Credit Default Swap). Przy ocenie wiarygodnoïci kredytowej uwzgl¿dniane s równieČ dane finansowe
kontrahentów.
PoniČszy wykres przedstawia struktur¿ zaangaČowania w lokaty terminowe zwizane z zarzdzaniem
rezerwami walutowymi wedÙug ïredniego ratingu kontrahentów na 31.12.2018 i 31.12.2019.24

Struktura zaangaČowania w lokaty terminowe zostaÙa zaprezentowana na podstawie wartoïci wykorzystywanych
do monitorowania limitów inwestycyjnych dla kontrahentów lokat terminowych.

24
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Wykres 1.

Struktura zaangaČowania w lokaty terminowe wedÙug ïredniego ratingu kontrahenta
na 31.12.2019 i 31.12.2018

NBP zawiera lokaty terminowe równieČ z bankami centralnymi krajów speÙniajcych przyj¿te wymogi
ratingowe. Na 31.12.2019 NBP posiadaÙ lokaty terminowe w dwóch bankach centralnych o wartoïci
nominalnej 1.565.886,6 tys. zÙ. Na 31.12.2018 NBP posiadaÙ lokaty terminowe w trzech bankach
centralnych, o Ùcznej wartoïci nominalnej 6.698.777,1 tys. zÙ.

9.1.1.2.2.

Jakoï° kredytowa dÙuČnych papierów wartoïciowych

PoniČsza tabela przedstawia zaangaČowanie NBP w dÙuČne papiery wartoïciowe emitowane przez
rzdy i pozostaÙe podmioty.
w tys. záotych

31.12.2019

31.12.2018

Rządowe dáuĪne papiery wartoĞciowe w walutach obcych

301 853 590,3

308 162 202,3

-6 308 612,0

Pozostaáe dáuĪne papiery wartoĞciowe w walutach obcych,
w tym:

53 107 568,6

21 028 611,9

32 078 956,7

3 843 161,8

3 103 132,8

740 029,0

354 961 158,9

329 190 814,2

25 770 344,7

- korporacyjne w USD
Razem

Zmiana

Rzdowe dÙuČne papiery wartoïciowe
Przy ocenie jakoïci kredytowej dÙuČnych papierów wartoïciowych emitowanych przez rzdy
wykorzystywane s m.in. ratingi wiarygodnoïci kredytowej kraju emitenta papierów wartoïciowych.
PoniČej przedstawiono struktur¿ zaangaČowania w rzdowe papiery wartoïciowe z uwzgl¿dnieniem
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ïredniego ratingu kraju emitenta.25 W 2019 r. NBP dokonywaÙ inwestycji w papiery wartoïciowe krajów
o ratingu co najmniej na poziomie A-/Baa1.

Wykres 2.

Struktura zaangaČowania w rzdowe papiery wartoïciowe z uwzgl¿dnieniem ïredniego
ratingu kraju emitenta na 31.12.2019 i 31.12.2018

PozostaÙe dÙuČne papiery wartoïciowe
Ocena jakoïci kredytowej emitentów pozostaÙych papierów wartoïciowych jest przeprowadzana
w oparciu o model punktowy uwzgl¿dniajcy: status emitenta, ratingi przyznawane przez agencje
ratingowe oraz dane finansowe emitenta.
PoniČszy wykres przedstawia struktur¿ zaangaČowania w pozostaÙe papiery wartoïciowe wedÙug
ïredniego ratingu emitenta na 31.12.2019 i 31.12.2018.26

Struktura zaangaČowania w papiery wartoïciowe zostaÙa zaprezentowana na podstawie wartoïci wykorzystywanych
do monitorowania ryzyka kredytowego.
26 Struktura zaangaČowania w papiery wartoïciowe zostaÙa zaprezentowana na podstawie wartoïci wykorzystywanych
do monitorowania limitów inwestycyjnych dla emitentów pozostaÙych papierów wartoïciowych.
25
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Wykres 3.

Struktura zaangaČowania w pozostaÙe papiery wartoïciowe wedÙug ïredniego ratingu
emitenta na 31.12.2019 i 31.12.2018

9.1.1.3. Ryzyko kredytowe w krajowych operacjach kredytowych
NBP, wspierajc pÙynnoï° systemu finansowego, moČe udziela° bankom kredytu refinansowego
w zÙotych w celu uzupeÙnienia ich zasobów pieni¿Čnych. Banki korzystaj w szczególnoïci z kredytu
technicznego, a takČe kredytu lombardowego. Banki wykorzystuj równieČ kredyt w cigu dnia w euro.
NBP moČe równieČ, na wniosek banku, udzieli° kredytu refinansowego w innej formie okreïlonej przez
Zarzd NBP.
àączna kwota wykorzystanego kredytu w skali roku *
w mln záotych / euro
Kredyt lombardowy
Kredyt techniczny
Kredyt refinansowy udzielony w innej formie
okreĞlonej przez Zarząd NBP**
Kredyt w ciągu dnia w euro

2019

2018

Zmiana

7,6

57,4

-49,8

12 106 854,1

12 155 347,2

-48 493,1

246 900,1

282 525,2

-35 625,1

68 263,3

22 301,7

45 961,6

* Wartoïci wyszczególnionych kredytów s sum dziennego ich wykorzystania.
** Salda na dzieÚ bilansowy przedstawiono w Nocie 4 oraz Nocie 9 (por. RozdziaÙ 9.1.1.3.1).

Ryzyko zwizane z tymi operacjami ograniczane jest poprzez stosowanie zabezpieczeÚ speÙniajcych
kryteria okreïlone przez NBP.
Podstawowym zabezpieczeniem, przedstawianym przez banki, s papiery wartoïciowe w zÙotych
emitowane przez Skarb PaÚstwa oraz NBP. Lista akceptowanych aktywów zabezpieczajcych obejmuje
równieČ inne papiery wartoïciowe zdeponowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartoïciowych
– listy zastawne, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, emisje Europejskiego Banku
Inwestycyjnego w zÙotych, a takČe – dla kredytu lombardowego – papiery skarbowe w euro.
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W przypadku kredytu refinansowego udzielonego w innej formie okreïlonej przez Zarzd NBP
stosowane moČe by° szersze spektrum zabezpieczeÚ.
Przy okreïlaniu wymaganej wysokoïci zabezpieczenia stosowany jest wspóÙczynnik redukcji wartoïci
aktywów zabezpieczajcych (haircut), sÙuČcy uwzgl¿dnieniu ryzyka niekorzystnych zmian cen
rynkowych oraz kursów walutowych.
Kredyt w cigu dnia w euro udzielany jest zgodnie z zasadami okreïlonymi w Umowie w sprawie
warunków

otwierania

i

prowadzenia

rachunku

w

euro

w

systemie

TARGET2-NBP,

a jego zabezpieczeniem mog by° obligacje skarbowe b¿dce przedmiotem fixingu na BondSpot S.A.,
zaakceptowane przez EBC (dodatkowo uwzgl¿dniany jest haircut z tytuÙu ryzyka kursowego).

9.1.1.3.1.

NaleČnoïci przeterminowane z tytuÙu krajowych operacji kredytowych

Na dzieÚ 31.12.2019 NBP posiadaÙ przeterminowan naleČnoï° w kwocie 84.878,0 tys. zÙ (99.799,8 tys.
zÙ na 31.12.2018) od banku krajowego w upadÙoïci likwidacyjnej z tytuÙu udzielonego w 2015 r. kredytu
refinansowego w innej formie okreïlonej przez Zarzd NBP (por. Nota 9). Zabezpieczenie niespÙaconej
na dzieÚ bilansowy cz¿ïci kredytu stanowiÙy wierzytelnoïci banku krajowego z umów kredytowych
b¿dcych przedmiotem przelewu na rzecz NBP. W ramach przeprowadzonej oceny stwierdzono, Če na
31.12.2019 zdyskontowana wartoï° oczekiwanych przepÙywów pieni¿Čnych z zabezpieczenia w peÙni
pokrywa wartoï° bilansow naleČnoïci. Wierzytelnoïci banku krajowego z umów kredytowych
b¿dcych przedmiotem przelewu na rzecz NBP, stanowicych zabezpieczenie kredytu refinansowego
udzielonego w innej formie okreïlonej przez Zarzd NBP nie wchodz do masy upadÙoïci banku
krajowego zgodnie z przepisami zawartymi w art. 67 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadÙoïciowe i naprawcze27 (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z póĊn. zm.).

9.1.2. Ryzyko pÙynnoïci
Ryzyko pÙynnoïci zwizane jest z moČliwoïci poniesienia dodatkowych kosztów w razie koniecznoïci
niezwÙocznego pozyskania pÙynnych ïrodków.
Ze wzgl¿du na fakt, iČ NBP przysÙuguje wyÙczne prawo emitowania znaków pieni¿Čnych
Rzeczypospolitej Polskiej, posiada on zdolnoï° do kreowania pÙynnoïci w walucie krajowej. Jest ona
ograniczona przez odpowiedzialnoï° NBP za stabilnoï° waluty krajowej. ZaÙoČenia polityki pieni¿Čnej
s co roku ustalane przez RPP, która kierujc si¿ powyČszymi zaÙoČeniami zatwierdza równieČ plan
finansowy NBP.

27 Z dniem 1 stycznia 2016 r. stosownie do art. 428 pkt 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. poz. 978) tytuÙ ustawy otrzymaÙ brzmienie "Prawo upadÙoïciowe". Tym niemniej zgodnie z art. 449 tej ustawy (tj. Prawa
restrukturyzacyjnego), w sprawach, w których przed dniem wejïcia w Čycie ustawy, tj. przed 1 stycznia 2016 r., wpÙynÙ wniosek
o ogÙoszenie upadÙoïci, stosuje si¿ przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy Prawo upadÙoïciowe i naprawcze w brzmieniu
obowizujcym przed dniem 1 stycznia 2016 r.
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W procesie zarzdzania rezerwami walutowymi NBP zapewnia wÙaïciw pÙynnoï° ïrodków
dopasowujc bieČce i przewidywane przepÙywy pieni¿Čne. Inwestycje dokonywane s na rynkach
zapewniajcych niezwÙoczn dost¿pnoï° ïrodków – waluty rezerwowe oraz instrumenty inwestycyjne
charakteryzuj si¿ zasadniczo wysok pÙynnoïci.

9.1.2.1. Analiza wymagalnoïci zobowizaÚ finansowych w walutach obcych
PoniČej przedstawiono analiz¿ wymagalnoïci zobowizaÚ finansowych NBP w walutach obcych na
31.12.2019 i 31.12.201828.
Ponadto przyst¿pujc do programów poČyczkowych MFW (por. Nota 27) NBP zobowizaÙ si¿
do udzielania MFW poČyczek w walutach obcych odpowiednio w ramach:

 porozumienia NAB – do kwoty 1.285.400,0 tys. SDR, z czego do wykorzystania na 31.12.2019
pozostaÙo 1.219.125,0 tys. SDR,
 poČyczek dwustronnych – do kwoty 6.270.000,0 tys. EUR, z czego do wykorzystania na 31.12.2019
pozostaÙo 6.270.000,0 tys. EUR.

28

Zobowizania zwizane z gospodark wÙasn jako nieistotne zostaÙy pomini¿te.
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6 879 551,6

Alokacja SDR
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70 874 755,0

49 495,4

Transakcje terminowe na dáuĪne papiery
wartoĞciowe (kupno)

RAZEM

986 910,6

ĝrodki pieniĊĪne w walutach obcych do wydania
z tytuáu transakcji bieĪących (spot)

6 830 473,2

465 670,7

Inne zobowiązania finansowe w walutach obcych

Alokacja SDR

37 864 307,6

9 214,9

24 668 682,6

RAZEM

73 361 597,4

0,0

Lokaty terminowe w walutach obcych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu dáuĪnych papierów
wartoĞciowych

Rachunki lokat terminowych prowadzone
przez NBP w walutach obcych

Rachunki bieĪące/pomocnicze prowadzone przez
NBP w walutach obcych

w tys. záotych

31.12.2018

RAZEM

Transakcje terminowe na dáuĪne papiery
wartoĞciowe (kupno)

439 708,8

2 581 322,5

Inne zobowiązania finansowe w walutach obcych

ĝrodki pieniĊĪne w walutach obcych do wydania
z tytuáu transakcji bieĪących (spot)

42 934 107,1

18 606,2

20 508 301,2

RAZEM

Lokaty terminowe w walutach obcych z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu dáuĪnych papierów
wartoĞciowych

Rachunki lokat terminowych prowadzone
przez NBP w walutach obcych

Rachunki bieĪące/pomocnicze prowadzone przez
NBP w walutach obcych

w tys. záotych

31.12.2019

24 668 682,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 668 682,6

Avista

20 508 301,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 508 301,2

Avista

35 598 471,3

49 495,4

986 910,6

18 688,5

465 564,0

34 068 597,9

9 214,9

3 795 816,4

0,0

0,0

0,0

106,7

3 795 709,7

0,0

0,0

Powyīej
1 miesiĆca
do 3 miesiċcy

Od 1 dnia
do 1 miesiĆca
0,0

4 608 170,3

0,0

0,0

0,0

68,3

4 608 102,0

0,0

0,0

Powyīej
1 miesiĆca
do 3 miesiċcy

41 378 807,2

0,0

439 708,8

13 232,9

2 581 254,2

38 326 005,1

18 606,2

0,0

Od 1 dnia
do 1 miesiĆca

6 811 784,7

0,0

0,0

6 811 784,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Powyīej¬
3 miesiċcy

6 866 318,7

0,0

0,0

6 866 318,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Powyīej¬
3 miesiċcy

69 815 970,7

-

-

6 823 985,7

465 670,7

37 848 426,7

9 205,0

24 668 682,6

Wartoğý bilansowa

72 903 332,9

-

-

6 875 252,6

2 581 322,5

42 919 855,6

18 601,0

20 508 301,2

Wartoğý bilansowa

25 100 108,6

-

-

0,0

460 017,9

0,0

9 205,0

24 630 885,7

P.7
ZobowiĆzania wobec
rezydentów w walutach
obcych

22 356 217,5

-

-

0,0

2 575 149,4

0,0

18 601,0

19 762 467,1

P.7
ZobowiĆzania wobec
rezydentów w walutach
obcych

37 886 502,4

-

-

0,0

278,8

37 848 426,7

0,0

6 823 985,7

-

-

6 823 985,7

0,0

0,0

0,0

0,0

P.9
ZobowiĆzania
wobec MFW

P.8
ZobowiĆzania wobec
nierezydentów w walutach
obcych
37 796,9

6 875 252,6

-

-

6 875 252,6

0,0

0,0

0,0

0,0

P.9
ZobowiĆzania
wobec MFW

43 665 689,7

-

-

0,0

0,0

42 919 855,6

0,0

745 834,1

P.8
ZobowiĆzania wobec
nierezydentów w walutach
obcych

5 374,0

-

-

0,0

5 374,0

0,0

0,0

0,0

P.11 Pozostaâe
pasywa

6 173,1

-

-

0,0

6 173,1

0,0

0,0

0,0

P.11 Pozostaâe
pasywa
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9.1.3. Ryzyko stopy procentowej
Ryzyko stopy procentowej zwizane jest z moČliwoïci spadku wartoïci rynkowej instrumentów
finansowych w wyniku niekorzystnej zmiany ich rentownoïci.
Podstawow miar ryzyka stopy procentowej, stosowan przez NBP, jest modified duration, zwana dalej
„MD”, okreïlajca wraČliwoï° wartoïci portfeli inwestycyjnych na zmiany rentownoïci instrumentów
finansowych.
Ograniczajc ryzyko stopy procentowej w procesie zarzdzania rezerwami walutowymi, NBP okreïla
benchmarkowy poziom MD rezerw walutowych wraz z dopuszczalnymi przedziaÙami wahaÚ.
W 2019 r. utrzymano MD rezerw na poziomie obowizujcym w roku poprzednim.
Analiza wraČliwoïci, przeprowadzona w oparciu o MD29, wykazaÙa, Če zmiana stóp procentowych
o 100 pb (dla kaČdego portfela walutowego, równomiernie na caÙej dÙugoïci krzywej rentownoïci)
spowodowaÙaby zmian¿ wartoïci portfeli papierów wartoïciowych Ùcznie o 7.583,4 mln zÙ
na 31.12.2019 (na 31.12.2018 o 6.991,1 mln zÙ). PoniČej zaprezentowano oszacowan w oparciu o MD
zmian¿ wartoïci portfeli papierów wartoïciowych w poszczególnych walutach w reakcji na zmian¿
stóp procentowych o 100 pb.
Oszacowana w oparciu o MD zmiana wartoĞci portfeli papierów wartoĞciowych w poszczególnych
walutach w reakcji na zmianĊ stóp procentowych o 100 pb
w mln záotych
USD

31.12.2019
3 345,4

31.12.2018

Zmiana

2 678,9

666,5

EUR

1 377,7

1 765,9

-388,2

GBP

1 398,4

1 292,8

105,6

AUD

937,8

799,6

138,2

NOK

352,7

301,6

51,1

NZD

171,4

152,3

19,1

7 583,4

6 991,1

592,3

Razem

Zgodnie z zasadami rachunkowoïci NBP, na koniec roku przychody powstaÙe z wyceny cenowej
papierów wartoïciowych s ujmowane jako róČnice z wyceny w pasywach bilansu, natomiast koszty
powstaÙe z wyceny cenowej tych papierów obciČaj wynik finansowy NBP.

W analizie wraČliwoïci wykorzystano wskaĊnik MD dla poszczególnych portfeli walutowych papierów wartoïciowych
na 31.12.2019 i 31.12.2018, jako miar¿ liniow zaleČnoïci ceny od rentownoïci, a takČe stan portfeli papierów wartoïciowych
na 31.12.2019 i 31.12.2018 wedÙug wartoïci wykorzystywanych do monitorowania MD.

29

154

Narodowy Bank Polski

Sprawozdanie finansowe Narodowego Banku Polskiego na dzieÚ 31 grudnia 2019 roku wraz ze Sprawozdaniem niezaleČnego
biegÙego rewidenta z badania

9.1.4

Ryzyko kursowe i ryzyko zmiany ceny zÙota

Ryzyko kursowe wynika z moČliwoïci spadku wartoïci zasobów walut obcych na skutek
niekorzystnych zmian kursów walut obcych na rynku walutowym.
Oszacowanie ekspozycji na ryzyko kursowe jest dokonywane w oparciu o wartoï° zagroČon (Value at
Risk - VaR) wyliczan przy zastosowaniu metody parametrycznej. Poziom wartoïci zagroČonej
wyliczony na dzieÚ bilansowy jest uwzgl¿dniany przy okreïlaniu wielkoïci rezerwy na ryzyko zmian
kursu zÙotego do walut obcych (por. RozdziaÙ 4.).
Zarzdzajc rezerwami walutowymi, NBP okreïla struktur¿ walutow benchmarku strategicznego30
wraz z dopuszczalnymi przedziaÙami wahaÚ. W 2019 r. zmieniono obowizujc struktur¿ walutow
benchmarku strategicznego i na 31.12.2019 obejmowaÙa ona31:








51% USD,
20% EUR,
12% GBP,
8% AUD,
6% NOK,
3% NZD.

9.1.4.1. Ekspozycja na ryzyko kursowe i zmiany ceny zÙota
PoniČej przedstawiono wartoïci zasobów walutowych NBP na 31.12.2019 i 31.12.2018 w podziale na
waluty, przy czym pozycje w walutach obcych zwizane z gospodark wÙasn jako nieistotne zostaÙy
zaprezentowane w ramach zasobu PLN.

30 Benchmark strategiczny jest portfelem porównawczym odzwierciedlajcym dÙugoterminowe zaÙoČenia strategii inwestycyjnej
poprzez okreïlenie struktury walutowej oraz poziomu modified duration.
31 Na 31.12.2018 struktura walutowa benchmarku strategicznego obejmowaÙa: 44% USD, 27% EUR, 12% GBP, 8% AUD, 6% NOK
oraz 3% NZD.
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AKTYWA

PASYWA

0,0

10,4

0,0

Zasób pozabilansowy*

Zasób bilansowy*
0,0

-412 895 981,2

-412 895 981,2

0,0

414 118 520,8

-4 036 860,9

225 679,1

187 449 443,3

187 675 122,4

0,0

225 875,4

30 901 959,8

0,0

0,0

788 135,0

28 432 057,2
8 186 317,3

0,0

9 165,5

0,0

26 515 994,7

3 588 664,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165 628,8

0,0

ZASÓB NETTO

8 676,2
218 351 206,8

0,0

212 925,0

74 440 508,9

74 653 433,9

0,0

212 897,5

21 792 206,2

0,0

0,0

195 235,2

0,0

16,6

5 794,5

0,0

2 848 108,9

18 743 067,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96 232 742,6

44,1

94 825,7

0,0

96 137 916,9

EUR

0,0

-149 913,0

45 380 510,6

45 230 597,6

149 294,4

0,0

13 231 277,8

0,0

0,0

248 152,7

0,0

4 956,3

5 029,7

0,0

12 961 450,4

16 645,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58 611 169,8

4 337,7

4 337,7

0,0

58 606 832,1

GBP

0,0

0,0

30 298 679,6

30 298 679,6

0,0

0,0

1 843 027,3

0,0

0,0

502 871,4

0,0

0,0

20,2

0,0

1 340 135,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32 141 706,9

0,0

858,6

0,0

32 140 848,3

AUD

0,0

-213 094,8

23 146 282,6

22 933 187,8

212 897,5

0,0

70 036,3

0,0

0,0

68 874,1

0,0

1 160,4

1 162,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 216 121,6

963,1

963,1

0,0

23 215 158,5

NOK

0,0

-76 701,0

11 193 320,4

11 116 619,4

76 581,0

0,0

260 188,5

0,0

0,0

258 805,0

0,0

1 383,5

1 383,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 453 388,9

1 263,5

1 263,5

0,0

11 452 125,4

NZD

0,0

0,0

-1 551 586,6

-1 551 586,6

0,0

0,0

6 875 252,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 875 252,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 323 666,0

0,0

52 630,0

0,0

5 271 036,0

SDR

0,0

42 518 790,2

42 518 790,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42 518 790,2

0,0

0,0

0,0

0,0

42 518 790,2

Zâoto

* Efekty wyrównania do Ğredniego kosztu zasobu oraz wyceny kursowej zasobu pozabilansowego w walutach obcych (prezentowane w pozycjach A.10 i P.11) zostaáy ujĊte w zasobie pozabilansowym. Ze wzglĊdu na zaokrąglenia, poszczególne wartoĞci w tabelach mogą siĊ nie sumowaü.

w tym:

0,0
8 676,2

8 872,5

Waluta do wydania z tytuáu transakcji bieĪących

POZYCJE POZABILANSOWE

0,0
218 342 530,6

USD

0,0

199 914,9

0,0

0,0

0,0

2 266 129,9

Waluta do otrzymania z tytuáu transakcji bieĪących

PASYWA OGÓáEM

15. Wynik finansowy

14. Fundusze i rezerwy

13. RóĪnice z wyceny

w tym wyniki wyrównania i wyceny kursowej pozycji pozabilansowych
12. Rezerwy na przyszáe zobowiązania

11. Pozostaáe pasywa

9. Zobowiązania wobec MFW

8. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych

7. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych

6. Zobowiązania wobec nierezydentów w walucie krajowej

9 346 735,8

64 985 650,0

5. Zobowiązania wobec innych rezydentów w walucie krajowej

385 342,2

4. Zobowiązania z tytuáu wyemitowanych dáuĪnych papierów wartoĞciowych w walucie krajowej

65 410 357,6

238 777 248,0

1 222 539,6

0,0

1 222 529,2

PLN

3. Pozostaáe zobowiązania wobec krajowych pozostaáych monetarnych instytucji finansowych w
walucie krajowej

2. Zobowiązania wobec krajowych pozostaáych monetarnych instytucji finansowych w walucie
krajowej z tytuáu operacji polityki pieniĊĪnej

1. Pieniądz w obiegu

AKTYWA OGÓáEM

w tym wyniki wyrównania i wyceny kursowej pozycji pozabilansowych

10. Pozostaáe aktywa

6. Pozostaáe naleĪnoĞci od krajowych pozostaáych monetarnych instytucji finansowych w walucie
krajowej

2. NaleĪnoĞci od nierezydentów w walutach obcych

1. Záoto i naleĪnoĞci w záocie odpowiadającym miĊdzynarodowym standardom czystoĞci

w tys. záotych

31.12.2019

0,0

21 136,9

21 136,9

0,0

0,0

7 847,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,0

0,0

0,0

7 840,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 984,0

0,0

0,0

0,0

28 984,0

0,0

Inne waluty

438 772,9

438 772,9

489 100 316,4

-4 036 860,9

8 186 317,3

30 494 130,6

165 628,8

16 389,3

222 477,3

6 875 252,6

43 665 689,7

22 356 217,5

2 266 129,9

9 346 735,8

64 985 650,0

385 342,2

65 410 357,6

238 777 248,0

489 100 316,4

15 284,6

1 386 084,0

10,4

445 195 431,8

42 518 790,2

Razem
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PASYWA
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Zasób pozabilansowy*

ZASÓB NETTO

0,0

-368 697 684,1

-368 697 684,1

0,0

Zasób bilansowy*

0,0

375 578 643,1

-11 865 363,4

-144 276,6

154 091 807,3

153 947 530,7

331 727,8

187 221,6

23 312 764,8

0,0

0,0

413 286,1

25 764 829,9
5 374 387,4

0,0

9 469,9

9 478,2

0,0

21 464 635,6

1 425 364,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

177 404 801,7

9 699,5

9 699,5

0,0

0,0

-387 000,0

94 603 096,9

94 216 096,9

386 239,2

0,0

29 259 891,8

0,0

0,0

288 236,1

0,0

7 506,1

12 723,7

0,0

5 304 773,3

23 654 158,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123 862 228,0

6 745,3

100 175,8

0,0

123 762 052,2

EUR

0,0

272 299,4

42 186 080,7

42 458 380,1

0,0

272 891,0

8 143 653,1

0,0

0,0

174 381,4

0,0

1 355,5

1 467,1

0,0

7 952 338,7

15 465,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50 329 142,2

763,9

871,4

0,0

50 328 270,8

GBP

0,0

208 722,9

28 158 292,4

28 367 015,3

0,0

208 747,2

3 426 064,8

0,0

0,0

256 889,5

0,0

4 064,4

4 420,5

0,0

3 164 754,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31 584 332,9

4 040,1

4 040,1

0,0

31 580 292,8

AUD

0,0

130 155,6

21 755 716,8

21 885 872,4

187 221,7

316 000,2

94 010,9

0,0

0,0

92 314,8

0,0

1 683,4

1 684,7

0,0

0,0

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21 851 104,8

3 060,5

3 060,5

0,0

21 848 044,3

NOK

0,0

-79 671,3

9 905 193,1

9 825 521,8

79 671,3

0,0

203 967,9

0,0

0,0

203 232,5

0,0

735,1

735,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 109 161,0

735,1

735,1

0,0

10 108 425,9

NZD

0,0

0,0

-1 952 323,1

-1 952 323,1

0,0

0,0

6 823 985,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 823 985,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 871 662,6

0,0

52 212,0

0,0

4 819 450,6

SDR

0,0

19 928 317,3

19 928 317,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 928 317,3

0,0

0,0

0,0

0,0

19 928 317,3

Zâoto

* Efekty wyrównania do Ğredniego kosztu zasobu oraz wyceny kursowej zasobu pozabilansowego w walutach obcych (prezentowane w pozycjach A.10 i P.11) zostaáy ujĊte w zasobie pozabilansowym. Ze wzglĊdu na zaokrąglenia, poszczególne wartoĞci w tabelach mogą siĊ nie sumowaü.

w tym:

0,0
177 395 102,2

USD

145 368,3

0,0

208 562,9

0,0

0,0

0,0

2 605 986,1

7 273 508,0

53 276 000,0

362 810,7

72 942 616,5

219 489 936,7

6 880 959,0

0,0

1 237 043,9

Waluta do wydania z tytuáu transakcji bieĪących

POZYCJE POZABILANSOWE

0,0

0,0

5 643 915,1

PLN

Waluta do otrzymania z tytuáu transakcji bieĪących

PASYWA OGÓáEM

15. Wynik finansowy

14. Fundusze i rezerwy

13. RóĪnice z wyceny

12. Rezerwy na przyszáe zobowiązania

w tym wyniki wyrównania i wyceny kursowej pozycji pozabilansowych

11. Pozostaáe pasywa

9. Zobowiązania wobec MFW

8. Zobowiązania wobec nierezydentów w walutach obcych

7. Zobowiązania wobec rezydentów w walutach obcych

6. Zobowiązania wobec nierezydentów w walucie krajowej

5. Zobowiązania wobec innych rezydentów w walucie krajowej

4. Zobowiązania z tytuáu wyemitowanych dáuĪnych papierów wartoĞciowych w walucie krajowej

3. Pozostaáe zobowiązania wobec krajowych pozostaáych monetarnych instytucji finansowych w
walucie krajowej

2. Zobowiązania wobec krajowych pozostaáych monetarnych instytucji finansowych w walucie
krajowej z tytuáu operacji polityki pieniĊĪnej

1. Pieniądz w obiegu

AKTYWA OGÓáEM

w tym wyniki wyrównania i wyceny kursowej pozycji pozabilansowych

10. Pozostaáe aktywa

6. Pozostaáe naleĪnoĞci od krajowych pozostaáych monetarnych instytucji finansowych w walucie
krajowej

2. NaleĪnoĞci od nierezydentów w walutach obcych

AKTYWA
1. Záoto i naleĪnoĞci w záocie odpowiadającym miĊdzynarodowym standardom czystoĞci

w tys. záotych

31.12.2018

0,0

21 272,6

21 272,6

0,0

0,0

5 114,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,8

0,0

0,0

5 107,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26 387,1

0,0

0,0

0,0

26 387,1

0,0

Inne waluty

984 860,0

984 860,0

446 848 096,6

-11 865 363,4

5 374 387,4

27 193 170,3

145 368,3

24 814,4

239 079,3

6 823 985,7

37 886 502,4

25 100 108,6

2 605 986,1

7 273 508,0

53 276 000,0

362 810,7

72 942 616,5

219 489 936,7

446 848 096,6

25 044,4

1 407 838,3

5 643 915,1

419 868 025,9

19 928 317,3

Razem
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9.1.4.2 Wartoï° zagroČona i rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut
obcych
Analiza ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych jest dokonywana w NBP przy zastosowaniu
metody wartoïci zagroČonej (Value at Risk – VaR). Okreïla ona oczekiwan strat¿ z tytuÙu zmian kursu
zÙotego do walut obcych, która w warunkach normalnych, z zaÙoČonym prawdopodobieÚstwem, nie
powinna zosta° przekroczona w przyj¿tym horyzoncie czasowym.
Wartoï° zagroČona jest nast¿pnie pomniejszona o przychody niezrealizowane z tytuÙu zmian kursu
zÙotego do walut obcych, oszacowane na podstawie analizy ich rozkÙadu. Oszacowanie przychodów
niezrealizowanych jest dokonywane w oparciu o stan zasobów walut obcych w strukturze walutowej
rezerw na dzieÚ bilansowy oraz historyczne szeregi czasowe ïrednich kosztów zasobu i ïrednich
kursów NBP dla tych walut. Takie podejïcie pozwala na okreïlenie stabilnego poziomu przychodów
niezrealizowanych i tym samym ogranicza zmiennoï° rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego
do walut obcych.
Na 31.12.2018 r. zostaÙa utworzona rezerwa w kwocie 3.874.387,4 tys. zÙ (oszacowanie kwoty rezerwy
byÙo równe kwocie niepokrytej skumulowanej straty z lat ubiegÙych powstaÙej w wyniku zmian kursu
zÙotego do walut obcych i wyniosÙo 11.865.363,4 tys. zÙ32).
Na 31.12.2019 r. oszacowanie rezerwy na ryzyko zmian kursu zÙotego do walut obcych w NBP byÙo
równe wartoïci zagroČonej pomniejszonej o przychody niezrealizowane z tytuÙu zmian kursu zÙotego
do walut obcych i wyniosÙo 22.783.369,8 tys. zÙ. Na mocy uchwaÙy nr 6/2019 RPP na 31.12.2019
uzupeÙniono rezerw¿ o 2.811.929,9 tys. zÙ, to jest w kwocie równej poÙowie nadwyČki przychodów ze
zrealizowanych róČnic kursowych walut obcych nad kosztami ze zrealizowanych i niezrealizowanych
róČnic kursowych walut obcych uj¿tych w wyniku finansowym roku obrotowego (por. Nota 29,
Nota 30 i Nota 31). Na 31.12.2019 kwota rezerwy wyniosÙa 6.686.317,3 tys. zÙ (por. Nota 23).

9.1.4.3. Ryzyko zmiany ceny zÙota
Ryzyko zmiany ceny zÙota odpowiadajcego mi¿dzynarodowym standardom czystoïci (por. Nota 1)
jest zwizane z moČliwoïci spadku wartoïci zasobu zÙota na skutek niekorzystnych zmian rynkowej
ceny zÙota.

Zgodnie z obowizujc na 31.12.2018 r. uchwaÙ nr 12/2010 Rady Polityki Pieni¿Čnej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zasad
tworzenia i rozwizywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim
(Dz. Urz. NBP Nr 17, poz. 19) oszacowana rezerwa nie mogÙa by° niČsza od kwoty niepokrytej skumulowanej straty z lat
ubiegÙych, powstaÙej w wyniku zmian kursu zÙotego do walut obcych. Tworzenie rezerwy nie mogÙo teČ powodowa° ujemnego
wyniku finansowego roku bieČcego (straty). Dlatego rezerw¿ utworzono jedynie w kwocie nadwyČki przychodów nad
kosztami.
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WpÙyw spadku ceny zÙota na wynik finansowy ograniczaj przychody niezrealizowane z jego wyceny
oraz rachunek rewaluacyjny zÙota odpowiadajcego mi¿dzynarodowym standardom czystoïci
(por. RozdziaÙ 2.5.12. i Nota 22).

9.1.5. KapitaÙ NBP
NBP jako centralny bank paÚstwa, nie podlega regulacjom dotyczcym adekwatnoïci kapitaÙowej
obowizujcym sektor bankowy.
Do skÙadników kapitaÙu, zgodnie z praktyk przyj¿t wïród banków centralnych ESBC, NBP
kwalifikuje:









fundusz statutowy,
fundusz rezerwowy,
rezerw¿ na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych,
rachunek rewaluacyjny zÙota odpowiadajcego mi¿dzynarodowym standardom czystoïci,
dodatnie róČnice z wyceny zasobu zÙota, kursowej walut obcych i cenowej,
strat¿ bilansow (z lat ubiegÙych i roku bieČcego),
cz¿ï° zysku roku bieČcego pozostajc w NBP (to jest 5%), która zostanie przeznaczona
na zwi¿kszenie funduszu rezerwowego.

PoniČej przedstawiono wartoïci skÙadników kapitaÙu NBP.
w tys. záotych
Fundusz statutowy

31.12.2019

31.12.2018

1 500 000,0

1 500 000,0

0,0

0,0

Rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu záotego do walut obcych

6 686 317,3

3 874 387,4

Rachunek rewaluacyjny záota odpowiadającego miĊdzynarodowym
standardom czystoĞci

1 618 023,2

1 618 023,2

Dodatnie róĪnice z wyceny zasobu záota, kursowej walut obcych i
cenowej

28 876 107,4

25 575 147,1

Strata bilansowa z lat ubiegáych

-11 865 363,4

-11 865 363,4

391 425,1

0,0

27 206 509,6

20 702 194,3

5,6%

4,6%

Fundusz rezerwowy

Wynik finansowy roku bieĪącego pozostający w NBP
Razem
% sumy bilansowej NBP
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9.1.6.

Wartoï° rynkowa aktywów i zobowizaÚ finansowych oraz instrumentów
finansowych pozabilansowych

NBP wycenia aktywa i zobowizania finansowe oraz instrumenty finansowe pozabilansowe stosujc
ceny rynkowe (wycena do rynku) lub uznane w praktyce rynkowej modele wyceny (wycena z modelu)
zasilane cenami lub parametrami rynkowymi, z wyjtkiem:







naleČnoïci i zobowizaÚ z tytuÙu rachunków bankowych, w tym lokat i depozytów terminowych,
udzielonych kredytów i poČyczek,
pozostaÙych aktywów finansowych,
pienidza w obiegu,
dÙuČnych papierów wartoïciowych wyemitowanych przez NBP.

W odniesieniu do tych instrumentów finansowych, biorc pod uwag¿ ich charakterystyk¿
(np. krótkoterminowy charakter, unikalnoï° instrumentu) przyj¿to zaÙoČenie, Če ich wartoï° bilansowa
w przybliČeniu odpowiada wartoïci rynkowej/bieČcej.
Na podstawie stosowanych przez NBP metod ustalania wartoïci rynkowej dla wyceny cenowej, aktywa
i zobowizania finansowe oraz instrumenty finansowe pozabilansowe klasyfikuje si¿ do jednego
z trzech poziomów.
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Aktywa i zobowiązania finansowe oraz
instrumenty finansowe pozabilansowe,
których wartoĞü rynkowa jest ustalana
bezpoĞrednio na podstawie cen notowanych
(nieskorygowanych) z aktywnych rynków dla
identycznych aktywów, zobowiązaĔ lub
instrumentów finansowych pozabilansowych.

Aktywa i zobowiązania finansowe oraz
instrumenty finansowe pozabilansowe,
których wartoĞü rynkowa jest wyceniana za
pomocą modeli wyceny, dla których
wszystkie znaczące dane wejĞciowe są
obserwowalne na rynku w sposób
bezpoĞredni (jako ceny) lub poĞredni
(bazujące na cenach).

Aktywa i zobowiązania finansowe oraz
instrumenty finansowe pozabilansowe,
których wartoĞü rynkowa jest wyceniana za
pomocą modeli wyceny, dla których dane
wejĞciowe nie są oparte na danych
rynkowych moĪliwych do zaobserwowania.

Do tej kategorii NBP zaklasyfikowaá dáuĪne Do tej kategorii NBP zaklasyfikowaá:
papiery wartoĞciowe zakupione przez NBP,
• dáuĪne papiery, do wyceny których są
z
wyjątkiem
dáuĪnych
papierów
stosowane stawki krzywej rentownoĞci dla
wartoĞciowych wycenianych w oparciu o
danego typu papierów wartoĞciowych o
stawki krzywych rentownoĞci.*
tym samym ratingu kredytowym emitenta,
• transakcje terminowe na dáuĪne papiery
wartoĞciowe, do wyceny których
stosowany
jest
model
zasilany
parametrami pochodzącymi bezpoĞrednio
z rynków.

Na 31.12.2019 i 31.12.2018 NBP nie
zaklasyfikowaá do tej kategorii Īadnych
aktywów i zobowiązaĔ finansowych oraz
instrumentów finansowych pozabilansowych.

* Wycenie wedÙug cen rynkowych podlega równieČ zÙoto odpowiadajce mi¿dzynarodowym standardom czystoïci. Do jego
wyceny NBP stosuje ïredni cen¿ rynkow zÙota, która nast¿pnie podlega przeliczeniu na walut¿ krajow wedÙug kursu
ïredniego NBP dolara amerykaÚskiego obowizujcego na dzieÚ bilansowy.
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Przyporzdkowanie

do

poszczególnych

poziomów

aktywów

i

zobowizaÚ

finansowych

oraz instrumentów finansowych pozabilansowych, które na 31.12.2019 i 31.12.2018 zostaÙy wykazane
w bilansie wedÙug wartoïci rynkowej, przedstawiono poniČej.
31.12.2019
w tys. záotych

Poziom 1

AKTYWA
Papiery wartoĞciowe zakupione przez NBP

322 777 021,3

32 184 137,6

0,0

0,0

Transakcje terminowe na dáuĪne papiery
wartoĞciowe (dodatnie róĪnice z wyceny)

WartoĞü bilansowa

Pozycja
bilansu

0,0

354 961 158,9

A.2.2

858,6

0,0

858,6

A.10.3

0,0

0,0

0,0

P.11.1

WartoĞü bilansowa

Pozycja
bilansu

Poziom 2

Poziom 3

PASYWA
Transakcje terminowe na dáuĪne papiery
wartoĞciowe (ujemne róĪnice z wyceny)

31.12.2018
w tys. záotych

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

AKTYWA
Papiery wartoĞciowe zakupione przez NBP

329 190 814,2

0,0

0,0

329 190 814,2

A.2.2

0,0

107,5

0,0

107,5

A.10.3

0,0

328,0

0,0

328,0

P.11.1

Transakcje terminowe na dáuĪne papiery
wartoĞciowe (dodatnie róĪnice z wyceny)
PASYWA
Transakcje terminowe na dáuĪne papiery
wartoĞciowe (ujemne róĪnice z wyceny)

W latach 2019 i 2018 nie wystpiÙy transfery pomi¿dzy poziomem 1 i 2.
NBP przeprowadza równieČ gwarantowane transakcje gieÙdowe (futures). Transakcje te s wyceniane
do cen rynkowych (poziom 1) i rozliczane na bazie dziennej (por. RozdziaÙ 2.4. oraz Nota 29).

9.2. Ryzyko operacyjne
Poj¿cie ryzyka operacyjnego w NBP obejmuje moČliwoï° poniesienia szkód materialnych
lub niematerialnych, w tym niezrealizowania zadaÚ i negatywnego wpÙywu na reputacj¿, wynikajcych
z niedostosowania lub zawodnoïci procesów i systemów wewn¿trznych oraz ludzi lub zdarzeÚ
zewn¿trznych.
W NBP obowizuje podziaÙ ryzyka operacyjnego na 4 podkategorie: ryzyko bezpieczeÚstwa, ryzyko
kadrowe, ryzyko prawne i ryzyko technologiczne, w ramach którego rozróČnia si¿ teleinformatyczne
ryzyko

technologiczne

(dotyczce

m.in.

systemów

informatycznych

i telekomunikacyjnych,

oprogramowania i sprz¿tu IT) oraz nieteleinformatyczne ryzyko technologiczne (dotyczce m.in.
obiektów budowlanych i elementów wyposaČenia ruchomego).
Do stosowanych w NBP mechanizmów ograniczania ryzyka operacyjnego naleČ w szczególnoïci:






regulacje zewn¿trzne i wewn¿trzne,
zakresy czynnoïci i obowizków oraz podziaÙ zadaÚ,
uzgadnianie danych oraz zasada komisyjnoïci,
stosowanie systemu limitów i ograniczeÚ (finansowych, czasowych),
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 wprowadzenie kontroli dost¿pu oraz zabezpieczeÚ teleinformatycznych, fizycznych
i elektronicznych,
 sporzdzanie zapasowych kopii plików elektronicznych,
 sporzdzanie planów awaryjnych i ewakuacyjnych, a takČe °wiczenia i testy w ramach
zapewnienia cigÙoïci dziaÙania NBP,
 ubezpieczenia,
 kontrola i audyt wewn¿trzny.
W 2019 r. odbyÙo si¿ 13 posiedzeÚ Komisji ds. Zarzdzania Ryzykiem Operacyjnym, na których
podejmowano tematy zwizane gÙównie z bieČcymi zagadnieniami majcymi wpÙyw na poziom
ryzyka operacyjnego w NBP, cyberbezpieczeÚstwem w NBP, planami cigÙoïci dziaÙania oraz
ewentualnym tzw. hard Brexitem.
W ramach zarzdzania ryzykiem braku zgodnoïci umacniano standardy etyczne wspierajc
pracowników w stosowaniu Zasad Etyki Pracowników Narodowego Banku Polskiego.

Warszawa, dnia 26.03.2020 r.
Elektronicznie podpisane przez:
Dyrektor Departamentu
Rachunkowoïci i Finansów
Narodowego Banku Polskiego:
/-/ Krzysztof Kruszewski
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Zarzd
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/-/ Adam GlapiÚski
/-/ Marta Kightley
/-/ Anna TrzeciÚska
/-/ Andrzej KaĊmierczak
/-/ Ryszard KokoszczyÚski
/-/ Piotr Pogonowski
/-/ PaweÙ SzaÙamacha
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6SUDZR]GDQLHQLH]DOHşQHJR
ELHJ¾HJRUHZLGHQWD z badania
Dla 5DG\3ROLW\NL3LHQLĊĪQHM1DURGRZHJR%DQNX
Polskiego

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
3U]HSURZDG]LOLĞP\EDGDQLH]DáąF]RQHJR
rocznego sprawozdania finansowego
Narodowego Banku Polskiego („NBP”),
które zawiera:

— ELODQVVSRU]ąG]RQ\ QDG]LHĔ31 grudnia
2019 r.;

— rachunek zysków i strat za rok
]DNRĔF]RQ\JUXGQLDU
oraz

— LQIRUPDFMĊGRGDWNRZą
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, ]DáąF]RQH sprawozdanie
finansowe NBP:

— przedstawia rzetelny i jasny obraz

V\WXDFMLPDMąWNRZHM i finansowej NBP
QDG]LHĔ31 grudnia 2019 r. oraz jego
Z\QLNXILQDQVRZHJR]DURN]DNRĔF]RQ\
31 grudnia U]JRGQLH]XVWDZą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym
Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz.
  ÄXVWDZDR1%3´ XFKZDáąQU
5DG\3ROLW\NL3LHQLĊĪQHM]GQLD
16 grudnia 2003 r. w sprawie zasad
UDFKXQNRZRĞFLXNáDGXDNW\ZyZ

—

—

i pasywów bilansu oraz rachunku
zysków i strat Narodowego Banku
Polskiego (Dz. Urz. NBP z 2020 r. poz.
1 XFKZDáąnr 6/2019 Rady Polityki
3LHQLĊĪQHM]GQLDOLVWRSDGDU
w sprawie zasad tworzenia
i rozZLą]\ZDQLDUH]HUZ\QDSRNU\FLH
U\]\ND]PLDQNXUVX]áRWHJRGRZDOXW
obcych w Narodowym Banku Polskim
(Dz. Urz. NBP z 2019 r. poz. 14) oraz
XFKZDáąQU=DU]ąGX
Narodowego Banku Polskiego z dnia
12 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu
Z\NRQ\ZDQLD]DGDĔ]zakresu
UDFKXQNRZRĞFLZ1DURGRZ\P%DQNX
3ROVNLP ]SyĨQ]P  áąF]QLH
ÄSRGVWDZDSUDZQDVSRU]ąG]HQLD
sprawozdania finansowego NBP”);
jest zgodne, we wszystkich istotnych
aspektach, co do formy i WUHĞFL
z RERZLą]XMąF\PLNBP przepisami
prawa;
]RVWDáRVSRU]ąG]RQHZHZV]\VWNLFK
istotnych aspektach, na podstawie
SUDZLGáRZRSURZDG]RQ\FKNVLąJ
rachunkowych.

1
.30*$XG\WVSyáND] RJUDQLF]RQąRGSRZLHG]LDOQRĞFLąVSN
ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, tel. +48 (22) 528 11 11, fax +48 (22) 528 10 09, Email kpmg@kpmg.pl, Internet www.kpmg.pl
.30*$XG\W6SyáND] RJUDQLF]RQąRGSRZLHG]LDOQRĞFLąVSNMHVWSROVNąVSyáNąNRPDQG\WRZąL F]áRQNLHPVLHFL.30*VNáDGDMąFHMVLĊ] QLH]DOHĪQ\FKVSyáHNF]áRQNRZVNLFK
stowarzyszonych z .30*,QWHUQDWLRQDO&RRUSHUDWLYH Ä.30*,QWHUQDWLRQDO´ SRGPLRWHPSUDZDV]ZDMFDUVNLHJR:V]HONLHSUDZD]DVWU]HĪRQH
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Podstawa Opinii
1DV]HEDGDQLHSU]HSURZDG]LOLĞP\VWRVRZQie
GRSRVWDQRZLHĔ

— Krajowych Standardów Badania

—

w EU]PLHQLX0LĊG]\QDURGRZ\FK
6WDQGDUGyZ%DGDQLDSU]\MĊW\FKSU]H]
.UDMRZą5DGĊ%LHJá\FK5HZLGHQWyZ
(„KSB”);
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o ELHJá\FK
rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym („ustawa o ELHJá\FK
rewidentach”).
1DV]DRGSRZLHG]LDOQRĞü]JRGQLH z tymi
UHJXODFMDPL]RVWDáDRSLVDQD w sekcji
2GSRZLHG]LDOQRĞüELHJáHJRUHZLGHQWD]D
badanie sprawozdania finansowego.
8ZDĪDP\ĪHGRZRG\EDGDQLDNWyUH
X]\VNDOLĞP\VąZ\VWDUF]DMąFH i odpowiednie,
DE\VWDQRZLüSRGVWDZĊGODQDV]HMRSLQLL

1LH]DOHĪQRĞü i etyka
-HVWHĞP\QLH]DOHĪQLRGNBP zgodnie
z .RGHNVHPHW\NL]DZRGRZ\FKNVLĊJRZ\FK
0LĊG]\QDURGRZHM)HGHUDFML.VLĊJRZ\FK
Ä.RGHNV,)$&´ SU]\MĊW\PXFKZDáDPL
.UDMRZHM5DG\%LHJá\FK5HZLGHQWyZRUD]
z LQQ\PLZ\PRJDPLHW\F]Q\PLNWyUHPDMą
]DVWRVRZDQLHGREDGDQLDVSUDZR]GDĔ

finansowych w 3ROVFH6SHáQLDP\ZV]\VWNLH
RERZLą]NLHW\F]QHZ\QLNDMąFH z tych wymogów
i Kodeksu IFAC. W trakcie badania kluczowy
biegá\ rewident oraz firma audytorska pozostali
QLH]DOHĪQLRGNBP zgodnie z wymogami
QLH]DOHĪQRĞFLRNUHĞORQ\PL w ustawie
o ELHJá\FKUHZLGHQWDFK.

2GSRZLHG]LDOQRĞü=DU]ąGXNBP za sprawozdanie finansowe
=DU]ąGNBP jest odpowiedzialny za
VSRU]ąG]HQLHQDSRGVWDZLHSUDZLGáRZR
SURZDG]RQ\FKNVLąJUDFKXQNRZ\FK
sprawozdania finansowego SU]HGVWDZLDMąFHJR
rzetelny i jasny obraz zgodnie z SRGVWDZą
SUDZQąVSRU]ąG]HQLDVSUDZR]GDQLD
finansowego NBP oraz z RERZLą]XMąF\PLNBP
przepisami prawa, a WDNĪH]DNRQWUROĊ
ZHZQĊWU]QąNWyUą=DU]ąGNBP uznaje za
QLH]EĊGQąDE\]DSHZQLüVSRU]ąG]HQLH
sprawozdania finansowego QLH]DZLHUDMąFHJR

LVWRWQHJR]QLHNV]WDáFHQLDVSRZRGRZDQHJR
RV]XVWZHPOXEEáĊGHP
6SRU]ąG]DMąF sprawozdanie finansowe =DU]ąG
NBP MHVWRGSRZLHG]LDOQ\]DRFHQĊ]GROQRĞFL
NBP GRNRQW\QXRZDQLDG]LDáDOQRĞFL
XMDZQLHQLHMHĪHOLPDWR]DVWRVRZDQLHNZHVWLL
]ZLą]DQ\FK z NRQW\QXDFMąG]LDáDOQRĞFLRUD]]D
SU]\MĊFLH]DáRĪHQLDNRQW\QXDFMLG]LDáDOQRĞFL
MDNRSRGVWDZ\UDFKXQNRZRĞFL zgodnie
]PDMąF\PL]DVWRVRZDQLHSU]HSLVDPLSUDZD
ZV]F]HJyOQRĞFL]DUWXVWDZ\R1%3

2GSRZLHG]LDOQRĞüELHJáHJRUHZLGHQWD]DEDGDQLH sprawozdania finansowego
Celem badania jest uzyskanie racjonalnej
SHZQRĞFLF]\ sprawozdanie finansowe jako
FDáRĞüQLH]DZLHUDLVWRWQHJR]QLHNV]WDáFHQLD
VSRZRGRZDQHJRRV]XVWZHPOXEEáĊGHPRUD]
wydanie sprawozdania z badania
]DZLHUDMąFHJRQDV]ąRSLQLĊ5DFMRQDOQD
SHZQRĞüMHVWZ\VRNLPSR]LRPHPSHZQRĞFL
DOHQLHJZDUDQWXMHĪHEDGDQLH
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
Z\NU\MHLVWQLHMąFHLVWRWQH]QLHNV]WDáFHQLH
=QLHNV]WDáFHQLDPRJąSRZVWDZDüQDVNXWHN
RV]XVWZDOXEEáĊGX i VąXZDĪDQH]DLVWRWQH
MHĪHOLPRĪQDUDFMRQDOQLHRF]HNLZDüĪH
pojedynczROXEáąF]QLHPRJá\E\ZSá\QąüQD
GHF\]MHHNRQRPLF]QHXĪ\WNRZQLNyZ
podejmowane na podstawie sprawozdania
finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co
GRSU]\V]áHMUHQWRZQRĞFLNBP DQLHIHNW\ZQRĞFL
OXEVNXWHF]QRĞFLSURZDG]HQLDVSUDZNBP
przez =DU]ąd NBP, obecnie lub w SU]\V]áRĞFL
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy
]DZRGRZ\RVąG i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a WDNĪH

— identyfikujemy i szacujemy ryzyka

LVWRWQHJR]QLHNV]WDáFHQLD sprawozdania
finansowego spowodowanego oszustwem
OXEEáĊGHPSURMHNWXMHP\
i przeprowadzamy procedury badania
RGSRZLDGDMąFHW\PU\]\NRP i uzyskujemy
GRZRG\EDGDQLDNWyUHVąZ\VWDUF]DMąFH
i RGSRZLHGQLHDE\VWDQRZLüSRGVWDZĊGOD
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
znieksztDáFHQLDZ\QLNDMąFHJR z oszustwa
MHVWZLĊNV]HQLĪLVWRWQHJR]QLHNV]WDáFHQLD
2
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—

—

—

Z\QLNDMąFHJR z EáĊGXSRQLHZDĪRV]XVWZR
PRĪHREHMPRZDü]PRZĊIDáV]HUVWZR
FHORZHSRPLQLĊFLHZSURZDG]HQLH w EáąG
OXEREHMĞFLHV\VWHPXNRQWUROLZHZQĊWU]QHM
uzyskujemy zrozumienie kontroli
ZHZQĊWU]QHMVWRVRZQHMGODEDGDQLD w celu
zaprojektowania procedur badania, które
VąRGSRZLHGQLH w GDQ\FKRNROLF]QRĞFLDFK
ale nie w FHOXZ\UDĪHQLDRSLQLLQDWHPDW
VNXWHF]QRĞFLG]LDáDQLDNRQWUROL
ZHZQĊWU]QHMNBP;
RFHQLDP\RGSRZLHGQLRĞü]DVWRVRZDQ\FK
]DVDG SROLW\NL UDFKXQNRZRĞFLRUD]
]DVDGQRĞüV]DFXQNyZNVLĊJRZ\FKRUD]
SRZLą]DQ\FK z QLPLXMDZQLHĔGRNRQDQ\FK
przez =DU]ąGNBP;
Z\FLąJDP\ZQLRVHNQDWHPDW
RGSRZLHGQLRĞFL]DVWRVRZDQLDSU]H]
=DU]ąGNBP zasady kontynuacji
G]LDáDOQRĞFLMDNRSRGVWDZ\UDFKXQNRZRĞFL
oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
badania, oceniamy, czy istnieje istotna
QLHSHZQRĞü]ZLą]DQD]H]GDU]HQLDPLOXE
RNROLF]QRĞFLDPLNWyUHPRJąSRGGDZDü
w ]QDF]ąFąZąWSOLZRĞü]GROQRĞü NBP do
NRQW\QXDFMLG]LDáDOQRĞFL-HĪHOL

—

GRFKRG]LP\GRZQLRVNXĪH istnieje istotna
QLHSHZQRĞüZ\PDJDQHMHVWRGQDV
zwrócenie uwagi w sprawozdaniu
z badania sprawozdania finansowego na
SRZLą]DQHXMDZQLHQLD w sprawozdaniu
finansowym OXEMHĪHOLWDNLHXMDZQLHQLDVą
QLHRGSRZLHGQLHPRG\ILNXMHP\QDV]ą
RSLQLĊ1DV]HZQLRVNLVąRSDUWHQD
dowodach badania uzyskanych do dnia
VSRU]ąG]HQLDVSUDZR]GDQLD z badania
sprawozdania finansowego, w tym
RGQRV]ąF\FKVLĊGRDUWXVWDZ\R1%3;
RFHQLDP\RJyOQąSUH]HQWDFMĊVWUXNWXUĊ
i WUHĞü sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, a WDNĪHF]\ sprawozdanie
finansowe RG]ZLHUFLHGODVWDQRZLąFHLFK
SRGVWDZĊWUDQVDNFMH i zdarzenia w sposób
]DSHZQLDMąF\U]HWHOQąSUH]HQWDFMĊ.

Przekazujemy =DU]ąGRZL1%3 informacje
PLĊG]\LQQ\PL o planowanym zakresie
i terminie przeprowadzenia badania oraz
]QDF]ąF\FKXVWDOHQLDFKEDGDQLD w tym
ZV]HONLFK]QDF]ąF\FKVáDERĞFLDFKNRQWUROL
ZHZQĊWU]QHMNWyUH]LGHQW\ILNXMHP\SRGF]DV
badania.

W imieniu firmy audytorskiej

KPMG Audyt 6SyáND z RJUDQLF]RQąRGSRZLHG]LDOQRĞFLąVSN
1UQDOLĞFLHILUPDXG\WRUVNLFK

Tadeusz de Ville

.DWDU]\QDàąFND-Dziekan

.RPDQG\WDULXV]3HáQRPRFQLN

.OXF]RZ\ELHJá\UHZLGHQW
Nr w rejestrze 13131

Warszawa, 26 marca 2020 r.
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Tabela 1. PKB i jego komponenty
2019

PKB
Popyt krajowy
Spoīycie
Spoīycie
gospodarstw
domowych
Akumulacja
Nakâady brutto
na ğrodki trwaâe
Eksport
Import
Wartoğý dodana
Przemysâ
Budownictwo
Usâugi rynkowe
i rolnictwo
Usâugi nierynkowe

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019

Ceny
bieīĆce
(mld PLN)

proc.
PKB

Q1

Q2

Q3

Q4

2273,6
2154,0
1708,9

100,0
94,7
75,2

5,0
4,2
2,0

1,6
-0,5
0,5

1,4
-0,6
0,8

3,3
4,8
2,8

3,8
3,3
2,8

3,1
2,3
3,5

4,9
4,9
4,1

5,3
5,6
4,3

4,1
3,0
4,1

4,8
3,3
4,6

4,6
4,7
4,3

4,0
3,3
4,2

3,2
1,3
3,2

1283,4

56,5

3,3

0,8

0,3

2,6

3,0

3,9

4,5

4,2

3,9

3,9

4,4

3,9

3,3

445,1

19,6

12,8

-3,9

-5,8

12,8

4,9

-2,0

7,9

10,6

-0,7

-3,3

6,3

-0,4

-3,6

422,8

18,6

8,8

-1,8

-1,1

10,0

6,1

-8,2

4,0

9,4

7,2

11,6

8,8

4,6

6,1

1267,5
1148,0
1998,1
501,7
153,7

55,8
50,5
87,9
22,1
6,8

7,9
5,8
5,0
7,9
13,5

4,6
-0,3
1,7
2,8
-4,0

6,1
1,7
1,5
0,9
-5,0

6,7
10,0
3,3
4,5
9,0

7,7
6,6
3,7
3,8
6,4

8,8
7,6
3,0
3,9
-8,5

9,5
9,8
4,8
2,5
6,8

7,0
7,6
5,3
5,2
11,7

4,7
2,7
4,1
4,2
3,0

8,5
5,9
4,7
6,1
8,8

3,6
3,6
4,6
4,3
4,4

4,9
3,5
4,0
3,3
3,6

2,0
-2,0
3,2
3,3
-1,5

1053,9

46,4

3,4

2,6

2,9

2,3

3,7

4,9

6,3

5,4

4,2

3,7

5,0

4,4

3,7

288,8

12,7

1,1

0,1

0,9

1,7

2,0

1,3

2,4

2,0

4,0

4,2

3,8

3,7

4,3

Roczna dynamika (w proc., ceny staâe roku poprzedniego)

Wkâad do rocznej dynamiki PKB (w pkt proc., ceny staâe roku poprzedniego)
Popyt krajowy
Spoīycie
Spoīycie
gospodarstw
domowych
Akumulacja
Nakâady brutto
na ğrodki trwaâe
Eksport netto

-

-

4,3
1,6

-0,5
0,4

-0,6
0,6

4,7
2,2

3,2
2,2

2,3
2,7

4,6
3,1

5,3
3,2

2,9
3,0

3,2
3,7

4,4
3,3

3,1
3,2

1,2
2,2

-

-

2,0

0,5

0,2

1,5

1,8

2,3

2,6

2,4

2,2

2,4

2,5

2,3

1,6

-

-

2,7

-0,9

-1,2

2,4

1,0

-0,4

1,5

2,1

-0,1

-0,5

1,1

-0,1

-1,0

-

-

1,8

-0,4

-0,2

1,9

1,2

-1,7

0,7

1,6

1,3

1,5

1,4

0,8

1,5

-

-

0,7

2,1

2,0

-1,4

0,6

0,8

0,3

0,0

1,2

1,6

0,2

0,9

2,0

Wkâad do rocznej dynamiki wartoğci dodanej (w pkt proc., ceny staâe roku poprzedniego)
Przemysâ
Budownictwo
Usâugi rynkowe
i rolnictwo
Usâugi nierynkowe

-

-

2,0
1,1

0,7
-0,3

0,2
-0,4

1,1
0,7

1,0
0,5

1,0
-0,7

0,7
0,5

1,3
0,8

1,1
0,2

1,6
0,4

1,0
0,4

0,7
0,3

0,9
-0,1

-

-

1,7

1,3

1,5

1,2

1,9

2,5

3,3

2,9

2,2

1,9

2,7

2,4

1,8

-

-

0,2

0,0

0,1

0,3

0,3

0,2

0,4

0,3

0,6

0,7

0,5

0,5

0,6

ródÙo: dane GUS, obliczenia NBP.
UsÙugi rynkowe i rolnictwo obejmuj sekcje A, G-N i R-U klasyfikacji PKD: rolnictwo, handel, transport, zakwaterowanie i gastronomi¿, informacj¿ i komunikacj¿, dziaÙalnoï°
finansow i ubezpieczeniow, obsÙug¿ rynku nieruchomoïci, dziaÙalnoï° profesjonaln, naukow i techniczn, administrowanie i dziaÙalnoï° wspierajc, kultur¿, rozrywk¿
i rekreacj¿, pozostaÙ dziaÙalnoï° usÙugow, dziaÙalnoï° gospodarstw domowych oraz organizacje i zespoÙy eksterytorialne.
UsÙugi nierynkowe obejmuj sekcje O, P i Q klasyfikacji PKD: administracj¿ publiczn i obron¿ narodow, obowizkowe zabezpieczenia spoÙeczne, edukacj¿, a takČe ochron¿
zdrowotn i pomoc spoÙeczn. WkÙady do dynamiki PKB i dynamiki wartoïci dodanej mog nie sumowa° si¿ do Ùcznej dynamiki PKB i dynamiki wartoïci dodanej ze wzgl¿du
na zaokrglenia.
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Tabela 2. Roczna dynamika cen towarów i usÙug konsumpcyjnych oraz wkÙad gÙównych grup
do rocznej dynamiki CPI
CPI
Inflacja bazowa
Towary
Usâugi
Īywnoğý i napoje
bezalkoholowe
Przetworzona
Nieprzetworzona
MiĊso
Warzywa
Energia
Noğniki energii
Paliwa
Īywnoğý i napoje
bezalkoholowe
Napoje alkoholowe i wyroby
tytoniowe
Odzieī i obuwie
Uīytkowanie mieszkania
i noğniki energii
Wyposaīenie mieszkania
i prowadzenie gosp. dom.
Zdrowie
Transport
áĆcznoğý
Rekreacja i kultura
Edukacja
Restauracje i hotele
Inne towary i usâugi

CPI
Inflacja bazowa
Towary
Usâugi
Īywnoğý i napoje
bezalkoholowe
Przetworzona
Nieprzetworzona
MiĊso
Warzywa
Energia
Noğniki energii
Paliwa
Īywnoğý i napoje
bezalkoholowe
Napoje alkoholowe i wyroby
tytoniowe
Odzieī i obuwie
Uīytkowanie mieszkania
i noğniki energii
Wyposaīenie mieszkania
i prowadzenie gosp. dom.
Zdrowie
Transport
áĆcznoğý
Rekreacja i kultura
Edukacja
Restauracje i hotele
Inne towary i usâugi

Wagi
2019
proc.
100,0
58,9
31,3
27,6

V
2,4
1,7
0,4
3,1

Roczna dynamika (w proc.)
2019
VI
VII
VIII
IX
X
2,6
2,9
2,9
2,6
2,5
1,9
2,2
2,2
2,4
2,4
0,4
0,6
0,4
0,4
0,5
3,7
4,0
4,1
4,6
4,6

I
0,7
0,8
0,0
1,7

II
1,2
1,0
0,0
2,2

III
1,7
1,4
0,3
2,6

IV
2,2
1,7
0,2
3,5

XI
2,6
2,6
0,4
5,1

XII
3,4
3,1
0,7
5,9

24,9

0,8

2,1

2,6

13,6
11,2
6,2
2,6
16,2
10,8
5,4

1,6
0,0
-0,2
8,1
0,2
-1,8
4,7

2,2
2,0
0,4
15,8
0,7
-1,6
5,8

2,5
2,7
0,6
16,6
1,4
-1,3
7,3

3,3

5,0

5,7

6,8

6,1

6,5

6,9

4,9

2,6

2,2
4,6
4,1
16,0
2,2
-0,8
8,6

2,7
7,8
6,2
22,6
0,8
-0,8
4,1

2,8
9,2
6,0
27,3
0,4
-0,9
3,0

2,9
2,7
2,8
2,7
11,5 12,8 10,7 10,3
6,7
6,8
6,8
8,0
32,4 34,8 23,9 16,3
-0,4
-1,1
-2,0
-2,8
-1,0
-1,4
-1,6
-1,7
0,7
-0,4
-2,7
-4,8
wg 12 grup COICOP

2,6
11,3
9,2
16,0
-3,0
-1,8
-5,4

2,8
12,0
12,8
12,3
-1,2
-1,8
0,0

2,5
7,8
5,6
19,8
-0,4
-1,4
1,6

3,0
2,1
1,7
4,7
3,6
1,6
7,8

24,9

0,8

2,1

2,6

3,3

5,0

5,7

6,8

6,5

6,9

4,9

2,6

7,2

7,2

6,3

6,3

6,1

ğrednio
w 2019 r.
2,3
2,0
0,4
3,8

ğrednio
w 2018 r.
1,6
0,7
0,0
1,5

6,4

1,3

1,4

1,5

1,1

1,4

1,5

1,2

1,3

1,0

1,3

1,3

1,6

1,3

1,5

4,9

-3,0

-3,2

-2,4

-2,2

-1,9

-1,6

-1,5

-1,4

-1,2

-1,7

-1,8

-1,2

-1,9

-3,6

19,2

0,2

0,6

1,0

1,6

1,6

1,7

2,0

1,9

2,0

1,9

2,0

2,0

1,5

2,1

5,7

0,9

0,6

1,1

1,0

1,1

0,7

0,8

0,7

0,5

0,8

0,3

0,4

0,7

0,7

5,1
10,3
4,2
6,5
1,1
6,2
5,6
Wagi
2019
proc.
100,0
58,9
31,3
27,6

2,6
1,9
-4,6
1,2
3,1
3,3
0,9

2,6
2,5
-2,4
1,3
3,1
3,4
0,4

2,9
3,5
-2,5
1,9
3,1
3,6
0,7

3,0
4,8
-1,9
2,4
3,0
3,8
1,5

3,1
1,7
-2,6
2,9
3,0
4,1
1,2

3,2
0,5
4,3
3,6
4,6
5,4
3,2

3,2
0,7
-0,7
2,6
3,6
4,4
1,4

2,0
4,2
-1,8
1,3
2,4
3,0
-0,5

I
0,7
0,5
0,0
0,5

II
1,2
0,6
0,0
0,6

III
1,7
0,8
0,1
0,7

IV
2,2
1,0
0,1
1,0

V
2,4
1,0
0,1
0,9

XII
3,4
1,8
0,2
1,6

ğrednio
w 2019 r.
2,3
1,1
0,1
1,0

ğrednio
w 2018 r.
1,6
0,4
0,0
0,4

24,9

0,2

0,5

0,7

0,8

1,3

1,4

1,7

1,5

1,6

1,7

1,2

0,6

13,6
11,2
6,2
2,6
16,2
10,8
5,4

0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
-0,2
0,2

0,3
0,2
0,0
0,4
0,1
-0,2
0,3

0,3
0,3
0,0
0,4
0,2
-0,1
0,4

0,3
0,5
0,3
0,4
0,4
-0,1
0,4

0,4
0,9
0,4
0,6
0,1
-0,1
0,2

0,4
1,0
0,4
0,7
0,1
-0,1
0,2

0,4
0,4
0,4
0,4
1,3
1,4
1,2
1,1
0,4
0,4
0,4
0,5
0,8
0,8
0,6
0,4
-0,1
-0,2
-0,3
-0,5
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
0,0
0,0
-0,2
-0,3
wg 12 grup COICOP

0,4
1,2
0,6
0,4
-0,5
-0,2
-0,3

0,4
1,3
0,8
0,4
-0,2
-0,2
0,0

0,3
0,9
0,3
0,5
-0,1
-0,1
0,1

0,4
0,2
0,1
0,1
0,6
0,2
0,4

24,9

0,2

0,5

0,7

0,8

1,3

1,4

1,7

1,6

1,7

1,2

0,6

3,1
3,7
3,6
3,9
4,0
3,1
1,4
0,3
-0,2
-1,7
-3,0
-3,4
-1,5
-1,1
-0,7
0,9
1,0
3,7
3,4
3,0
2,8
2,6
2,6
3,6
3,1
3,1
3,1
4,4
4,7
4,6
4,1
4,4
4,7
5,2
5,3
5,3
1,4
1,9
0,7
1,3
1,7
1,5
Wkâad do rocznej dynamiki CPI (w pkt proc.)
2019
VI
VII
VIII
IX
X
XI
2,6
2,9
2,9
2,6
2,5
2,6
1,1
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
1,0
1,1
1,2
1,3
1,3
1,4
1,8

1,8

1,6

1,6

1,5

6,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4,9

-0,1

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,2

19,2

0,0

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,4

5,7

0,1

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,1
10,3
4,2
6,5
1,1
6,2
5,6

0,1
0,2
-0,2
0,1
0,0
0,2
0,1

0,1
0,2
-0,1
0,1
0,0
0,2
0,0

0,1
0,3
-0,1
0,1
0,0
0,2
0,0

0,2
0,5
-0,1
0,2
0,0
0,2
0,1

0,2
0,2
-0,1
0,2
0,0
0,3
0,1

0,2
0,2
-0,1
0,2
0,0
0,3
0,1

0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,3
0,1

0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,3
0,0

0,2
-0,2
0,0
0,2
0,0
0,3
0,1

0,2
-0,3
0,0
0,2
0,1
0,3
0,1

0,2
-0,4
0,1
0,2
0,1
0,3
0,1

0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,3
0,2

0,2
0,1
0,0
0,2
0,0
0,3
0,1

0,1
0,4
-0,1
0,1
0,0
0,2
0,0

ródÙo: dane GUS i obliczenia NBP na podstawie danych GUS.
Podana w tabeli inflacja bazowa oznacza dynamik¿ CPI po wyÙczeniu cen Čywnoïci i energii.
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Tabela 3. Bilans pÙatniczy (w mln PLN)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-81 394

-60 368

-20 923

-35 536

-10 102

-9 662

1 438

-21 711

10 623

Saldo obrotów towarowych

-54 790

-34 128

-1 345

-13 634

9 326

12 834

6 100

-20 373

10 360

Saldo usâug

21 073

25 145

32 070

37 922

45 610

60 942

76 390

92 274

108 192

Saldo dochodów pierwotnych

-50 811

-50 765

-49 900

-58 249

-61 408

-77 229

-80 471

-87 523

-100 121

Saldo dochodów wtórnych

3134

-620

-1748

-1 575

-3 630

-6 209

-581

-6089

-7 808

Rachunek kapitaâowy

30 618

35 711

37 857

41 990

42 510

19 471

25 002

44 605

45 461

Rachunek finansowy

Rachunek bieīĆcy

-80 227

-37 276

-18 676

-19 557

2 296

6 000

-9 861

7 222

38 070

Saldo inwestycji bezpoĞrednich

-40 631

-19 692

-13 311

-40 728

-38 666

-16 594

-28 833

-52 881

-42 980

Saldo inwestycji portfelowych

-50 222

-64 060

-398

7639

11 865

-14 712

-17 940

15 833

47 480

Saldo pozostaáych inwestycji

-7 882

18 847

-5 781

11 654

29 644

-52 724

71 720

22 549

-1 635

525

-8942

-2 200

-62

-3663

762

-4256

-4 841

-4 353

17 983

36 571

3 014

1 940

3 116

89 268

-30 552

26 562

39 558

-29 451

-12 619

-35 610

-26 011

-30 112

-3 809

-36 301

-15 672

-18 014

Pochodne instrumenty finansowe
Oficjalne aktywa rezerwowe
Saldo báĊdów i opuszczeĔ

ródÙo: dane NBP.

Tabela 4. Wybrane wskaĊniki nierównowagi zewn¿trznej
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Saldo obrotów bieīĆcych/PKB (w proc.)

-5,2

-3,7

-1,3

-2,1

-0,6

-0,5

0,1

-1,0

0,5

Saldo obrotów bieīĆcych i kapitaâowych/PKB (w proc.)

-3,2

-1,5

1,0

0,4

1,8

0,5

1,3

1,1

2,5

Saldo obrotów towarowych i usâug/PKB (w proc.)

-2,2

-0,6

1,9

1,4

3,1

4,0

4,1

3,4

5,2

Oficjalne aktywa rezerwowe (w miesiĆcach importu towarów i usâug)

5,7

5,5

5,2

5,3

5,3

6,4

4,7

4,8

5,1

Zadâuīenie zagraniczne brutto/PKB (w proc.)

70,7

70,2

69,8

72,7

71,8

76,4

67,0

63,8

58,4

Miċdzynarodowa pozycja inwestycyjna netto/PKB (w proc.)

-62,4

-65,3

-68,9

-69,1

-62,1

-61,6

-61,2

-55,6

-49,8

ródÙo: dane NBP i GUS, obliczenia NBP.

Tabela 5. Agregaty monetarne (stan na koniec roku w mln PLN)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

M3

881 496,3 921 412,5 978 908,2 1 059 015,3 1 154 992,6 1 265 661,7 1 324 368,6 1 446 092,6 1 565 639,8

Operacje z przyrzeczeniem odkupu
Emisja dâuīnych papierów wartoğciowych
z terminem pierwotnym do 2 lat (wâĆcznie)
Emisja udziaâów/jednostek uczestnictwa
w funduszach rynku pieniċīnego
M2

9 575,7

13 047,2

12 277,5

10 350,3

7 267,1

6 238,6

6 478,3

11 239,6

6 809,4

7 850,4

8 028,6

6 285,8

4 112,0

2 466,7

3 211,1

5 042,9

6 619,8

6 187,4

324,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Depozyty i inne zobowiĆzania do 2 lat wâĆcznie

863 745,5 900 336,7 960 344,9 1 044 552,9 1 145 258,8 1 256 211,9 1 312 847,3 1 428 233,2 1 552 642,9
395 692,9 415 523,7 404 509,6 438 270,2

453 134,4

440 907,8

406 472,7

415 880,1

397 775,6

Gospodarstwa domowe

243 076,5 278 114,3 263 776,6 290 770,2

304 873,9

302 916,8

279 206,7

282 754,6

277 564,2

Pozostaâe instytucje finansowe

26 461,3

36 466,5

34 038,2

33 350,1

30 516,0

23 243,6

22 189,7

24 488,8

26 219,3

Przedsiċbiorstwa niefinansowe
Instytucje niekomercyjne dziaâajĆce
na rzecz gospodarstw domowych
Instytucje samorzĆdowe

113 821,1 88 526,2

94 028,7

101 639,4

103 365,4

99 234,4

88 269,4

87 585,7

82 834,0

6 588,1

7 106,3

6 888,7

6 800,0

7 022,0

7 251,0

7 515,2

7 778,5

7 375,3

4 706,7

4 708,1

4 644,8

4 526,3

5 633,5

5 886,8

6 046,3

4 562,1

3 242,8

Fundusze zabezpieczenia spoâecznego

1 039,2

602,3

1 132,7

1 184,4

1 723,7

2 375,3

3 245,3

8 710,3

540,0

468 052,6 484 813,0 555 835,3 606 282,7

692 124,4

815 304,0

906 374,6

1 012 353,1 1 154 867,4

101 848,6 102 470,5 114 403,2 130 029,9

149 715,6

174 401,2

184 486,4

203 212,5

224 069,6

M1
PieniĆdz gotówkowy w obiegu
(poza kasami MIF)
Depozyty i inne zobowiĆzania bieīĆce

366 204,0 382 342,5 441 432,1 476 252,7

542 408,9

640 902,8

721 888,2

809 140,6

930 797,8

Gospodarstwa domowe

234 934,3 236 791,4 279 831,7 300 786,4

341 115,2

402 000,9

453 227,5

523 307,3

603 823,1

Pozostaâe instytucje finansowe

13 903,1

15 911,6

17 664,6

20 302,3

25 898,5

31 589,2

32 800,5

26 065,0

Przedsiċbiorstwa niefinansowe
Instytucje niekomercyjne dziaâajĆce
na rzecz gospodarstw domowych
Instytucje samorzĆdowe

89 472,2

99 252,8

112 497,1 124 239,3

145 975,4

169 753,0

187 138,6

199 721,7

233 408,9

8 401,3

9 391,8

10 393,3

11 305,4

12 518,0

14 911,5

16 425,7

18 289,9

19 470,6

18 586,0

19 775,1

19 658,6

19 494,2

18 867,8

25 254,6

26 743,6

27 722,3

33 936,7

Fundusze zabezpieczenia spoâecznego

907,1

1 219,8

1 386,7

1 853,5

3 630,2

3 084,2

6 763,5

7 298,9

14 093,5

18 573,9

ródÙo: dane NBP.
MIF – Monetarne Instytucje Finansowe.
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Tabela 6. Czynniki kreacji pienidza (stan na koniec roku w mln PLN)
Aktywa zagraniczne netto
Aktywa zagraniczne
Pasywa zagraniczne
Naleīnoğci
Kredyty i inne naleīnoğci

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

140 162,3

169 184,6

142 994,5

172 946,6

187 102,8

234 208,5

232 528,1

290 278,0

344 764,6

405 464,1
265 301,8
887 890,8

409 939,1
240 754,5
910 052,1

388 096,0
245 101,5
947 800,1

437 357,7

451 321,7

572 727,2

264 411,1

264 218,9

338 518,7

1 017 017,1

1 089 010,6

1 137 243,4

483 803,7
251 275,6

544 418,9
254 140,9

590 810,5
246 046,0

1 175 788,5 1 264 010,1 1 325 100,5

861 743,2

872 435,9

904 029,1

963 655,2

1 029 144,7

Gospodarstwa domowe

536 970,6

538 120,1

562 379,9

593 272,7

632 523,3

665 062,0

676 361,6

723 232,7

Pozostaâe instytucje finansowe

27 291,4

34 566,2

42 992,1

53 346,3

58 344,0

58 546,2

65 781,9

74 182,1

83 724,1

Przedsiċbiorstwa niefinansowe
Instytucje niekomercyjne dziaâajĆce
na rzecz gospodarstw domowych
Instytucje samorzĆdowe

253 458,6

256 982,4

259 048,9

275 774,0

297 950,1

314 533,1

333 362,2

358 589,3

366 116,6

4 177,3

4 846,9

5 306,5

5 682,8

6 067,6

6 484,7

6 946,3

7 296,2

7 621,0

39 001,6

37 080,0

34 301,5

35 579,3

34 259,5

31 814,1

31 541,1

34 592,2

35 750,5

Fundusze zabezpieczenia spoâecznego

843,7

840,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

19 043,0

28 681,1

33 385,0

41 985,3

47 228,9

48 019,9

47 501,7

47 609,7

46 938,5

Pozostaâe instytucje finansowe

694,6

1 004,9

761,0

1 713,1

2 358,9

3 958,6

3 496,3

3 499,9

3 164,5

Przedsiċbiorstwa niefinansowe

7 985,7

13 437,9

15 541,6

22 587,8

26 099,7

25 423,4

24 941,0

22 583,8

19 665,4

Instytucje samorzĆdowe

10 362,6

14 238,3

17 082,4

17 684,4

18 770,3

18 637,8

19 064,4

21 526,0

24 108,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 104,6

8 935,1

10 386,0

11 376,6

12 637,0

12 783,4

14 293,7

18 507,9

18 404,6

4 496,0

5 914,9

6 554,1

8 970,8

10 381,5

10 601,5

12 070,3

15 675,8

15 857,0

2 608,6

3 020,2

3 831,9

2 405,8

2 255,5

2 181,9

2 222,5

2 831,0

2 546,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,8

121 624,2

108 380,1

145 336,6

168 872,5

201 343,4

253 371,3

268 824,0

275 697,1

310 226,3

167 531,4

160 909,4

182 792,4

224 408,6

239 787,4

311 159,4

321 398,1

346 352,2

383 746,5

964,3

809,8

780,6

701,4

1 141,7

961,4

1 010,9

1 042,6

1 127,2

130 577,6

119 192,3

138 615,3

180 803,9

193 333,2

259 586,2

267 215,9

293 297,0

331 138,5

35 989,5

40 907,3

43 396,5

42 903,3

45 312,5

50 611,9

53 171,3

52 012,6

51 480,8

45 907,3

52 529,3

37 455,8

55 536,1

38 444,0

57 788,1

52 574,1

70 655,1

73 520,2

299 094,8

295 938,4

293 509,9

336 408,6

359 605,4

389 983,8

374 962,7

407 306,0

438 524,0

9 043,8

10 843,9

17 153,6

20 512,2

22 001,5

25 188,6

25 783,7

25 675,8

28 812,6

4 065,0

4 571,5

10 066,8

13 756,4

16 552,1

19 838,8

21 344,1

21 836,1

25 362,1

Pozostaâe instytucje finansowe

3 007,2

4 103,6

5 485,3

5 851,1

4 623,8

4 452,1

3 482,7

2 938,6

2 540,8

Przedsiċbiorstwa niefinansowe
Instytucje niekomercyjne dziaâajĆce
na rzecz gospodarstw domowych
Instytucje samorzĆdowe

1 837,9

2 055,1

1 492,3

812,9

732,8

776,5

788,8

772,3

783,8

123,0

95,5

78,8

64,4

68,1

102,1

144,1

100,3

100,3

8,0

18,2

30,4

27,3

24,7

19,0

23,9

28,6

25,6

2,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

30 733,8

35 870,8

40 874,5

40 421,7

43 878,8

53 781,8

69 762,3

72 267,2

78 383,0

259 317,2

249 223,6

235 481,7

275 474,7

293 725,2

311 013,4

279 416,8

309 363,1

331 328,4

Aktywa trwaâe (bez aktywów finansowych)

42 662,6

45 159,9

48 473,7

50 382,0

51 475,1

52 609,9

53 221,1

54 777,4

62 007,1

Saldo pozostaâych pozycji netto

-11 748,8

-15 425,9

-12 186,8

-13 794,3

-14 333,9

-21 787,7

-31 030,5

-31 363,9

-37 934,7

Dâuīne papiery wartoğciowe

Pozostaâe
Akcje i pozostaâe udziaây kapitaâowe
oraz udziaây/jednostki uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych niebċdĆcych
funduszami rynku pieniċīnego
Pozostaâe instytucje finansowe
Przedsiċbiorstwa niefinansowe
Pozostaâe
Zadâuīenie netto instytucji rzĆdowych
szczebla centralnego
Naleīnoğci od instytucji rzĆdowych
szczebla centralnego
Kredyty
Dâuīne papiery wartoğciowe
Pozostaâe
ZobowiĆzania wobec instytucji rzĆdowych
szczebla centralnego
Dâugoterminowe zobowiĆzania finansowe
Depozyty i inne zobowiĆzania
powyīej 2 lat
Gospodarstwa domowe

Fundusze ubezpieczeĕ spoâecznych
Emisja dâuīnych papierów wartoğciowych
z terminem pierwotnym powyīej 2 lat
Kapitaâ i rezerwy

1 076 440,2 1 113 993,1 1 197 892,5

1 259 757,4
766 545,2

ródÙo: dane NBP.
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3. Lista otwartych seminariów naukowych
i wybranych publikacji NBP
W 2019 r. zorganizowano w NBP 26 otwartych seminariów naukowych (po tytule wskazano nazwisko
i afiliacj¿ prelegenta):

ƺ Domestic and global output gaps as inflation drivers: what does the Phillips curve tell?, Richhild Moessner
— Bank Rozrachunków Mi¿dzynarodowych.
ƺ Polityka stabilizacji cen a przeciwdziaÙanie recesji. Dylematy wspóÙczesnej
Jan L. Bednarczyk — Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

makroekonomii,

ƺ Crisis dynamics: The Case of Greece and Finland, Katarina Juselius — Uniwersytet Kopenhaski.
ƺ Poznaj samego siebie: ryzyko i niepewnoï°, Tomasz Kopczewski — WydziaÙ Nauk Ekonomicznych,
Uniwersytet Warszawski.
ƺ Czy globalizacja jest powizana ze spadkiem marČ w Polsce?, MichaÙ Gradzewicz, Jakub Mu°k
— Narodowy Bank Polski; SzkoÙa GÙówna Handlowa.
ƺ Differences in Euro-Area Household Finances and their Relevance for Monetary Policy
Transmission, Winfried Koeniger — Uniwersytet w St. Gallen.
ƺ Optimal Monetary Policy and Liquidity with Heterogeneous Households, Xavier Ragot — Sciences Po,
ParyČ.
ƺ Model hardware-software: nowe uj¿cie procesów produkcji, B+R i wzrostu w ïwiecie ze sztuczn inteligencj,
Jakub Growiec — SzkoÙa GÙówna Handlowa w Warszawie; Narodowy Bank Polski.
ƺ An Outline of the Theory of Growth and Crisis in a Financialized Economy, Amit Bhaduri - Jawaharlal
Nehru University.
ƺ Intertemporal Labor Supply Substitution? Evidence from the Swiss Income Tax Holidays, Michael
Siegenthaler - KOF Swiss Economic Institute.
ƺ Koszty instrumentów pÙatniczych na rynku polskim, Karolina Przenajkowska – Narodowy Bank
Polski.
ƺ Bought, Sold and Bought Again: The Impact of Complex Value Chains on Export Elasticities, François de
Soyres – Bank gwiatowy.
ƺ The Source of Global Monetary Instability, Robert Z. Aliber — University of Chicago Booth School of
Business.
ƺ Wysokolewarowany wykup spóÙek a innowacyjnoï°, Monika Tarsalewska – SzkoÙa GÙówna Handlowa
w Warszawie, University of Exeter Business School.
ƺ Secular Stagnation? Growth, Asset Returns and Welfare in the Next Decades, Alexander Ludwig
— Uniwersytet Goethego.
ƺ The credit-creation theory of banking, the central bank and the Treasury: Reflections on MMT and QE,
Marc Lavoie — University of Ottawa; Université Paris 13 (CEPN).
ƺ Bayesian structural VAR models: a new approach for prior beliefs on impulse responses, Michele Piffer
— Queen Mary, University of London.
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ƺ Exchange rate undershooting, Gernot J. Mueller - Uniwersytet w Tybindze.
ƺ Ramsey Rules, Fiscal Policies, and Labor Shares in the United States: 1948-2018, Paul McNelis
— Fordham University.
ƺ Imigracja z Ukrainy i jej wkÙad do wzrostu polskiego PKB, PaweÙ Strzelecki — Narodowy Bank Polski;
SzkoÙa GÙówna Handlowa w Warszawie.
ƺ The Nonlinear Effects of Fiscal Policy, Pedro Brinca — Nova School of Business and Economics,
Universidade Nova de Lisboa.
ƺ The Income Distributive Channel of Monetary Policy, Louis-Philippe Rochon — Laurentian University,
Kanada.
ƺ The Dark Side of Bank Resolution: Counterparty Risk through Bail-in, Wolf-Georg Ringe – Instytut
Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Hamburski.
ƺ How Does Bank Behaviour Affect Systemic Risk? An Adaptive Contagion Mapping Methodology, Giovanni
Covi – Bank Anglii.
ƺ Gravity without Apology: The Science of Elasticities, Distance, and Trade, J. Peter Neary – Uniwersytet
Oksfordzki, CEPR, CESifo.
ƺ Ujemne naturalne stopy procentowe i stagnacja sekularna: wiele haÙasu o nic?, Leon Podkaminer – The
Vienna Institute for International Economic Studies.
W 2019 r. w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej znalazÙy si¿ nast¿pujce publikacje pracowników
NBP:

ƺ Justyna Brzezicka, Jacek Raszek, Krzysztof Olszewski, Joanna Waszczuk, Analysis of the filtering
process and the ripple effect on the primary and secondary housing market in Warsaw, Poland, Land Use
Policy, vol. 88, 104098.
ƺ Marcin Bielecki, MichaÙ Brzoza-Brzezina, Marcin Kolasa, Comment on “The limits of forward
guidance” by Jeffrey R.Campbell, Filippo Ferroni, Jonas D. M. Fisher and Leonardo Melosi, Journal of
Monetary Economics, vol. 108, Issue C, 135–139.
ƺ Marcin Bielecki, MichaÙ Brzoza-Brzezina, Marcin Kolasa, Krzysztof Makarski, Could the boom-bust
in the eurozone periphery have been prevented?, Journal of Common Market Studies, vol. 57, Issue 2,
336-352.
ƺ Krzysztof Gajewski, Alejandro Jara, Yujin Kang, Junghwan Mok, David Moreno, DobromiÙ Serwa,
International spillovers of monetary policy: Lessons from Chile, Korea, and Poland, Journal of International
Money and Finance, vol. 90, Issue C, 175-186.
ƺ Aleksandra HaÙka, Agnieszka LeszczyÚska-Paczesna, Price convergence in the European Union –
What has changed?, Economic Modelling, vol. 79 , Issue C, 226–241.
ƺ Aleksandra HaÙka, Karol Szafranek, Determinants of Low Inflation in an Emerging, Small Open
Economy through the Lens of Aggregated and Disaggregated Approach, Emerging Markets Finance &
Trade, vol. 55, Issue 13, 3094-3111.
ƺ Alfred A. Haug, Tomasz J¿drzejowicz, Anna Sznajderska, Monetary and Fiscal Transmission in
Poland, Economic Modelling, vol. 79, Issue C, 15-27.
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ƺ Tomasz Ryziak, Do global output gaps help forecast domestic inflation? Evidence from Philips curves
for Poland, International Journal of Forecasting, vol. 35, Issue 3, 1032–1041.
ƺ Jan Hagemejer, Jakub Mu°k, Export-led growth and its determinants Evidence from CEEC countries, The
World Economy, Wiley Blackwell, vol. 42, Issue 7, 1994-2025.
ƺ Natalia Nehrebecka, Bank loans recovery rate in commercial banks: A case study of non-financial
corporations, Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business,
vol. 37, Issue 1, 139-172.
ƺ MaÙgorzata Iwanicz-Drozdowska, Paola Bongini, PaweÙ Smaga, Bartosz Witkowski, The role of
banks in CESEE countries: exploring non-standard determinants of economic growth, Post-Communist
Economies; vol. 31, Issue 3, 349-382.
ƺ Karol Szafranek, Bagged neural networks for forecasting Polish (low) inflation, International Journal of
Forecasting, vol. 35, Issue 3, 1042-1059.
W serii wydawniczej MateriaÙy i Studia w 2019 r. ukazaÙy si¿:

ƺ Zbigniew Korzeb, PaweÙ Kulpaka, PaweÙ NiedzióÙka, Deoligopolizacja rynku agencji ratingowych oraz
inne inicjatywy na rzecz poprawy jakoïci ratingów zewn¿trznych w kontekïcie oddziaÙywania agencji
ratingowych na stabilnoï° finansow.
ƺ SÙawomir Franek, Marta PostuÙa, Pomiar siÙy instrumentów fiskalnych oraz ich skutecznoï° w poprawie
stabilnoïci finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej.
ƺ Piotr Jaworski, Aleksander Kowalski, Kamil Liberadzki, Marcin Liberadzki, Obligacje typu
CoCo i bail-in jako instrumenty rekapitalizacji banków i zwi¿kszenia stabilnoïci finansowej.
W serii wydawniczej NBP Working Papers w 2019 r. ukazaÙy si¿:

ƺ Mariusz KapuïciÚski, Ilona Pietryka, The impact of the excess reserves of the banking sector on interest
rates and money supply in Poland.
ƺ Ewa StanisÙawska, Consumers’ perception of inflation in inflationary and deflationary environment.
ƺ PaweÙ Macias, Damian Stelmasiak, Food inflation nowcasting with web scraped data.
ƺ Janusz BrzeszczyÚski, Jerzy Gajdka, Ali M. Kutan, Evolution of the impact of the interest rates changes
announced by Narodowy Bank Polski (NBP) on the financial markets in the high, medium and low level
of interest rates environments in Poland.
ƺ MichaÙ Gradzewicz, Jakub Mu°k, Globalization and the fall of markups.
ƺ Tomasz Chmielewski, Tomasz Ryziak, Ewa StanisÙawska, Risk-taking channel – does it operate in the
Polish banking sector?
ƺ Beata K. Bierut, Piotr Dybka, Institutional determinants of export competitiveness among the EU
countries: evidence from Bayesian model averaging.
ƺ Kristina Bluwstein, MichaÙ Brzoza-Brzezina, Paolo Gelain, Marcin Kolasa, Multi-period loans,
occasionally binding constraints and monetary policy: a quantitative evaluation.
ƺ Claus Brand, Marcin Bielecki, Adrian Penalver, The natural rate of interest: estimates, drivers,
and challenges to monetary policy.
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ƺ Marcin Kolasa, Grzegorz WesoÙowski, International spillovers of quantitative easing.
ƺ Marcin HoÙda, Newspaper-based economic uncertainty indices for Poland.
ƺ Jakub Growiec, Peter McAdam, Jakub Mu°k, On the optimal labor income share.
ƺ Piotr BaÚbuÙa, Arkadiusz KotuÙa, Agnieszka Paluch, Mateusz PipieÚ, Piotr WdowiÚski, Optimal
level of capital in the Polish banking sector.
ƺ Ewa StanisÙawska, Maritta Paloviita, Tomasz Ryziak, Assessing reliability of aggregated inflation views
in the European Commission Consumer Survey.
ƺ Magda CiČkowicz-P¿kaÙa, Witold Grostal, Joanna NiedĊwiedziÚska, ElČbieta SkrzeszewskaPaczek, Ewa Stawasz-Grabowska, Grzegorz WesoÙowski, Piotr uk, Three decades of inflation
targeting.
ƺ Anna Sznajderska, Mariusz KapuïciÚski, The spillover effects of Chinese economy on Southeast Asia and
Oceania.
ƺ George A. Matysiak, Krzysztof Olszewski, A panel analysis of Polish regional cities: residential price
convergence in the primary market.
ƺ Ewa Wróbel, How to measure lending policy stance of commercial banks?
ƺ Hubert Gabrisch, The productivity puzzle and the Kaldor-Verdoorn law: the case of Central and Eastern
Europe.
ƺ Marcin Kolasa, MichaÙ Rubaszek, MaÙgorzata Walerych, Are flexible working hours helpful
in stabilizing unemployment?
ƺ Kamila Kuziemska-Pawlak, Jakub Mu°k, Structural current account benchmarks for the European
Union countries: cross-section exploration.
ƺ PaweÙ Kopiec, Household heterogeneity and the value of government spending multiplier.
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4. Wyniki gÙosowania czÙonków Rady Polityki
Pieni¿Čnej nad wnioskami i uchwaÙami
PoniČej zamieszczono wyniki gÙosowania czÙonków Rady Polityki Pieni¿Čnej nad wnioskami
i uchwaÙami podj¿tymi w 2019 r.


Data: 29 kwietnia 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
UchwaÙa nr 1/2019 Rady Polityki Pieni¿Čnej z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przyj¿cia rocznego
sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego sporzdzonego na dzieÚ 31 grudnia
2018 r.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:



A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
E. M. Ron
E. J. OsiatyÚski
R. Sura
J. yČyÚski

Przeciw:

E. Gatnar
R. J. Hardt
J. J. Kropiwnicki
K. Zubelewicz

Data: 14 maja 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
UchwaÙa nr 2/2019 Rady Polityki Pieni¿Čnej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie przyj¿cia sprawozdania
z wykonania zaÙoČeÚ polityki pieni¿Čnej na rok 2018.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:

A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
E. Gatnar
R. J. Hardt
E. M. Ron
E. J. OsiatyÚski
R. Sura
K. Zubelewicz
J. yČyÚski

Przeciw:

J. J. Kropiwnicki byÙ nieobecny.
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Data: 14 maja 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
UchwaÙa nr 3/2019 Rady Polityki Pieni¿Čnej z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie oceny dziaÙalnoïci
Zarzdu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji zaÙoČeÚ polityki pieni¿Čnej na rok 2018.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:

A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
E. Gatnar
R. J. Hardt
E. M. Ron
E. J. OsiatyÚski
R. Sura
K. Zubelewicz
J. yČyÚski

Przeciw:

J. J. Kropiwnicki byÙ nieobecny.



Data: 24 maja 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
UchwaÙa nr 4/2019 Rady Polityki Pieni¿Čnej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z dziaÙalnoïci Narodowego Banku Polskiego w 2018 r.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:

A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
E. M. Ron
R. Sura
J. yČyÚski

Przeciw:

E. Gatnar
R. J. Hardt
E. J. OsiatyÚski
K. Zubelewicz

J. J. Kropiwnicki byÙ nieobecny.

Sprawozdanie z dziaÙalnoïci Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku
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Data: 4 czerwca 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
UchwaÙa nr 1/DRF/2019 Rady Polityki Pieni¿Čnej z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru
biegÙego rewidenta badajcego roczne sprawozdania finansowe Narodowego Banku Polskiego
za lata 2019 i 2020.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:

A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
E. Gatnar
R. J. Hardt
E. M. Ron
R. Sura
K. Zubelewicz
J. yČyÚski

Przeciw:

J. J. Kropiwnicki oraz E. J. OsiatyÚski byli nieobecni.



Data: 3 lipca 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
Wniosek o podwyČszenie wysokoïci stóp procentowych NBP o 25 p.b.
Decyzja RPP:
Wniosek nie uzyskaÙ wi¿kszoïci gÙosów.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:

E. Gatnar
K. Zubelewicz

Przeciw:

A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
R. J. Hardt
E. M. Ron
E. J. OsiatyÚski
R. Sura
J. yČyÚski

J. J. Kropiwnicki byÙ nieobecny.
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Data: 10 wrzeïnia 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
UchwaÙa nr 5/2019 Rady Polityki Pieni¿Čnej z dnia 10 wrzeïnia 2019 r. w sprawie ustalenia zaÙoČeÚ
polityki pieni¿Čnej na rok 2020.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:

A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
E. Gatnar
R. J. Hardt
E. M. Ron
E. J. OsiatyÚski
R. Sura
J. yČyÚski

Przeciw:

K. Zubelewicz

J. J. Kropiwnicki byÙ nieobecny.



Data: 11 wrzeïnia 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
Wniosek o obniČenie wysokoïci stóp procentowych NBP o 25 p.b.
Decyzja RPP:
Wniosek nie uzyskaÙ wi¿kszoïci gÙosów.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:

E. M. Ron

Przeciw:

Sprawozdanie z dziaÙalnoïci Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku

A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
E. Gatnar
R. J. Hardt
J. J. Kropiwnicki
E. J. OsiatyÚski
R. Sura
K. Zubelewicz
J. yČyÚski
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Data: 2 paĊdziernika 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
Wniosek o obniČenie wysokoïci stóp procentowych NBP o 25 p.b.
Decyzja RPP:
Wniosek nie uzyskaÙ wi¿kszoïci gÙosów.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:

E. M. Ron

Przeciw:

A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
R. J. Hardt
J. J. Kropiwnicki
E. J. OsiatyÚski
R. Sura
K. Zubelewicz
J. yČyÚski

E. Gatnar byÙ nieobecny.



Data: 5 listopada 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
UchwaÙa nr 6/2019 Rady Polityki Pieni¿Čnej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zasad tworzenia
i rozwizywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu zÙotego do walut obcych w Narodowym
Banku Polskim.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:
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E. Gatnar
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Przeciw:
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Data: 5 listopada 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
UchwaÙa nr 7/2019 Rady Polityki Pieni¿Čnej z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniajca uchwaÙ¿
w sprawie zasad rachunkowoïci, ukÙadu aktywów i pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat
Narodowego Banku Polskiego.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:



A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
E. Gatnar
R. J. Hardt
J. J. Kropiwnicki
E. M. Ron
E. J. OsiatyÚski
R. Sura
K. Zubelewicz
J. yČyÚski

Przeciw:

Data: 6 listopada 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
Wniosek o obniČenie wysokoïci stóp procentowych NBP o 25 p.b.
Decyzja RPP:
Wniosek nie uzyskaÙ wi¿kszoïci gÙosów.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:

E. M. Ron

Przeciw:

Sprawozdanie z dziaÙalnoïci Narodowego Banku Polskiego w 2019 roku

A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
E. Gatnar
R. J. Hardt
J. J. Kropiwnicki
E. J. OsiatyÚski
R. Sura
K. Zubelewicz
J. yČyÚski
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Data: 3 grudnia 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
UchwaÙa nr 8/2019 Rady Polityki Pieni¿Čnej z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu
finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2020.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:



A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
E. Gatnar
R. J. Hardt
J. J. Kropiwnicki
E. M. Ron
E. J. OsiatyÚski
R. Sura
J. yČyÚski

Przeciw:

K. Zubelewicz

Data: 4 grudnia 2019 r.
Przedmiot wniosku lub uchwaÙy:
Wniosek o obniČenie wysokoïci stóp procentowych NBP o 25 p.b.
Decyzja RPP:
Wniosek nie uzyskaÙ wi¿kszoïci gÙosów.
Wyniki gÙosowania czÙonków RPP:
Za:
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E. M. Ron

Przeciw:

A. GlapiÚski
G. M. Ancyparowicz
E. Gatnar
R. J. Hardt
J. J. Kropiwnicki
E. J. OsiatyÚski
R. Sura
K. Zubelewicz
J. yČyÚski
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Upoważniony Członek
Zarządu NBP
Paweł Samecki

Czł onkowie Zarządu NBP:
Piotr Wiesiołek
Anna Trzecińska
Teresa Czerwińska
Andrzej Kaźmierczak
Ryszard Koko szczyński
Paweł Samecki
Paweł Szałamacha

Bieżący nadzór sprawowany na podst awie upoważnień udzielonych Członkom Zarządu przez Prezesa NBP
Bieżący nadzór sprawowany na podst awie podporządk owania zgodnie z działami pracy wyznaczo nymi do kierowania W iceprezesom NBP przez Prezesa NBP

Upoważniony Członek
Zarządu NBP
Ryszard Koko szczyński

Czł onkowie RPP:
Grażyna Anc yparowicz
Eug eniusz Gatnar
Łuk asz Hardt
Cezary Ko chalsk i
Jerzy Kropiwnick i
Ery k Łon
Rafał Sura
Kam il Z ubelewicz
Jerzy Ż yżyński

Schemat organizacyjny NBP wedÙug stanu na 31 grudnia 2019 r.

5. Schemat organizacyjny NBP wedÙug stanu

na 31 grudnia 2019 r.
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Spis najwaČniejszych skrótów
BFG
BIS
Bg
EBA
EBC
EBOR
ECOFIN
ESBC
ERRS
GUS
Fed
KDPW SA
KIR SA
KNF
KSF
MF
MFW
NBP
OECD
PKB
RPP
SDR
SEPA
SORBNET2
TARGET2

UE
UKNF
ZBP
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Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Bank for International Settlements (Bank Rozrachunków Mi¿dzynarodowych)
Bank gwiatowy
European Banking Authority (Europejski Urzd Nadzoru Bankowego)
Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Economic and Financial Affairs Council (Rada ds. Gospodarczych i Finansowych)
Europejski System Banków Centralnych
Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board)
GÙówny Urzd Statystyczny
System Rezerwy Federalnej
Krajowy Depozyt Papierów Wartoïciowych SA
Krajowa Izba Rozliczeniowa SA
Komisja Nadzoru Finansowego
Komitet Stabilnoïci Finansowej
Ministerstwo Finansów
Mi¿dzynarodowy Fundusz Walutowy
Narodowy Bank Polski
Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacja WspóÙpracy
Gospodarczej i Rozwoju)
produkt krajowy brutto
Rada Polityki Pieni¿Čnej
Special Drawing Rights (Specjalne Prawa Cignienia)
Single Euro Payments Area (Jednolity Obszar PÙatnoïci w Euro)
System ObsÙugi Rachunków Banków w Centrali NBP
Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System
(Paneuropejski Zautomatyzowany BÙyskawiczny System Rozrachunku Brutto
w Czasie Rzeczywistym)
Unia Europejska
Urzd Komisji Nadzoru Finansowego
Zwizek Banków Polskich

Narodowy Bank Polski

www.nbp.pl

